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VI. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 

                                                 

BAB I  
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional pada Pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi 
mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 
Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik 
agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 
warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut dan mewujudkan 
pendidikan sebagai proses pencerdasan kehidupan bangsa dalam arti utuh 

dan luas, maka Kurikulum 2013 dirancang secara utuh, tidak hanya aspek 
kognitif dan psikomotor tetapi juga sikap spiritual dan sikap sosial. Hal ini 
tampak dari Kompetensi Inti (KI) 1 dan 2 pada  kerangka dasar dan struktur 

kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) 
Tahun 2013. Guru diharapkan mampu  mengaitkan KI 3 dan KI 4 beserta KD-

KD (Kompetensi Dasar)-nya dengan KI 1 dan KI 2 beserta KD-KD, sehingga 
aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan dapat dikembangkan dan 
diterapkan dalam kehidupan nyata. 

Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) telah menyusun 
sejumlah  dokumen pendukung untuk mengimplementasikan kurikulum 2013 

antara lain Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum yang berisi Kompetensi 
Inti dan Kompetensi Dasar,  Silabus, Buku Teks Pelajaran,  Buku Pedoman 

Guru, serta Implementasi Kurikulum. Dengan kata lain tentang apa, mengapa, 
dan bagaimana mata pelajaran IPS secara imperatif berkedudukan dan 
berfungsi dalam konteks sistem pendidikan dan kurikulum secara nasional 

sudah didukung dengan regulasi dan dokumen yang lengkap. 
Disamping itu, kurikulum 2013 menuntut pembelajaran IPS (Ilmu 

Pengetahuan Sosial) yang disampaikan secara terpadu. Dengan pembelajaran 
secara terpadu, diharapkan pembelajaran IPS lebih bermakna bagi peserta 
didik dalam konteks pembelajaran sehari-hari. Peserta didik akan memperoleh 

pemahaman yang lebih luas dan utuh. Mata pelajaran IPS mengkaji berbagai 
aspek kehidupan masyarakat secara terpadu, karena kehidupan masyarakat 
sebenarnya merupakan sebuah system dan totalitas dari berbagai aspek. 

Kehidupan masyarakat bersifat multidimensional, sehingga pembelajaran IPS 
yang dilaksanakan secara terpadu diharapkan mampu mengantarkan dan 

mengembangkan kompetensi peserta didik kea rah kehidupan masyarakat 
dengan baik dan fungsional, memiliki kepekaan sosial dan mampu 
berpartisipasi dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi.  

Namun demikian, dalam konteks kurikulum sebagai realita proses pendidikan 
pada tingkat satuan pendidikan, guru dirasa masih  menghadapi kesulitan 

dalam memahami dan menerapkannya. Karena itu, perlu  disusun  sebuah 
Buku Pedoman Mata Pelajaran IPS SMP.   
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B. Tujuan 

Tujuan penyusunan Buku Pedoman Mata Pelajaran IPS (Ilmu Pengetahuan 
Sosial) ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang: 

1. Karakteristik mata pelajaran IPS; 
2. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar serta alur pengembangannya; 
3. Desain pembelajaran IPS;  

4. Model pembelajaran IPS; 
5. Penilaian, khususnya penilaian otentik dalam pembelajaran IPS; 

6. Media pembelajaran dan sumber belajar IPS; 
7. Kultur sekolah. 

 

C. Ruang Lingkup  

Ruang lingkup penyusunan pedoman mata pelajaran IPS secara terpadu 

mencakup hal-hal berikut: 

1. Latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup disusunnya pedoman mata 

pelajaran IPS; 
2. Karakteristis mata pelajaran IPS; 
3. Desain  dasar pembelajaran mata pelajaran IPS; 

4. Model-model pembelajaran  IPS; 
5. Model penilaian autentik dalam mata pelajatan IPS; 

6. Media dan sumber belajar dalam  mata pelajaran IPS; 
7. Budaya kerja guru IPS. 

 

D.  Sasaran 

Sasaran dari buku pegangan guru Mata Pelajaran IPS ini adalah: 
1. Dinas Pendidikan, baik propinsi maupun kabupaten/kota 

2. Pengawas sekolah  
3. Kepala Sekolah 

4. Guru IPS SMP 
5. Orang tua peserta didik 
6. Stakeholder lainnya 
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BAB II 
KARAKTERISTIK MATA PELAJARAN IPS 

 

A. Rasional 

Saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi banyak tantangan dalam  

berbagai bidang kehidupan. Dalam menghadapi tantangan tersebut 
dibutuhkan kekuatan diri dari masing-masing warga negara dan kekuatan 

kohesi sosial dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya. Kekuatan diri yang 
diharapkan adalah menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab (Depdiknas RI, 2003). Kohesi 
sosial yang dibutuhkan adalah kekuatan kebersamaan, komitmen, dan 

kearifan untuk bahu-membahu dalam membangun bangsa. 

Untuk menghadapi tantangan tersebut, bangsa Indonesia perlu memupuk 
nasionalisme budaya (cultural nationalism) yang berarti pengakuan terhadap 

budaya etnis yang beragam, yang lahir dan berkembang di dalam 
masyarakat Indonesia. Setelah itu, perlu mengelola sumberdaya alam untuk 

menjamin kesejahteraan bangsanya berdasarkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi dan prinsip keadilan sosial, dan meningkatkan daya saing produk 
barang dan jasa, melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia sebagai 

subyek dalam persaingan tersebut.   

Dari semua tantangan tersebut, pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 
mengambil peran untuk memberi pemahaman yang luas dan mendalam 

pada bidang ilmu yang berkaitan, yaitu: (1) Memperkenalkan konsep-konsep 
yang berkaitan dengan kehidupan  masyarakat dan lingkungannya;  (2) 

Membekali kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin 
tahu,  inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan 
sosial; (3) Memupuk komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan; dan (4) Membina kemampuan berkomunikasi, bekerjasama, 
dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, baik di tingkat local, 
nasional maupun global.  

IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) adalah telaah tentang manusia dalam 
hubungan sosialnya atau kemasyarakatannya. Manusia sebagai makhluk 

sosial akan mengadakan hubungan sosial dengan sesamanya, mulai dari 
keluarga sampai masyarakat global. Hal ini sebagaimana diungkap oleh 
Nursid Sumaatmadja (2007:13) bahwa setiap orang sejak lahir, tidak 

terpisahkan dari manusia lain. Selain berinteraksi dengan sesama, manusia 
juga berinteraksi dan memanfaatkan lingkungan alam, serta harus 

mempertanggungjawabkan semua tindakan sosialnya kepada Tuhan Yang 
Maha Kuasa. 

Terkait dengan pengertian tersebut, mata pelajaran  IPS  dapat dikatakan 

sebagai mata pelajaran di sekolah yang dirumuskan atas dasar realitas dan 
fenomena sosial yang diorganisasikan dengan satu pendekatan 
interdisipliner, multidipliner atau transdisipliner dari Ilmu-ilmu Sosial dan 

Humaniora.  Dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional, dijelaskan bahwa IPS di SMP merupakan bahan kajian yang wajib 

dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah, antara lain 
mencakup geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi yang dimaksudkan 
untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan 

analisis peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat (Depdiknas RI, 
2003).   
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B. Tujuan  Pembelajaran IPS  

Tujuan utama pembelajaran IPS adalah agar peserta didik memiliki 
kemampuan dalam berpikir logis dan kritis untuk memahami konsep dan 

prinsip yang berkaitan dengan pola dan persebaran keruangan, interaksi 
sosial, pemenuhan kebutuhan, dan perkembangan kehidupan masyarakat 
untuk menciptakan kondisi kehidupan yang lebih baik dan atau mengatasi 

masalah-masalah sosial. Secara rinci tujuan mata pelajaran IPS adalah agar 
peserta didik memiliki kemampuan:  

1. Mengenal  konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan  masyarakat 
dan lingkungannya; 

2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin 

tahu,  inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan 
sosial; 

3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 
kemanusiaan 

4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama, dan berkompetisi 

dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global.   
 

C. Ruang Lingkup  

Sebagai mata pelajaran, IPS menekankan pada pengambangan kemampuan 
kognitif, afektif, dan psikomotor yang diperlukan untuk menjadikan peserta 

didik aktif, kritis, beradab, dan berkesadaran sebagai warga negara yang 
dapat berperan dalam kehidupan masyarakat multikultur pada tingkat 
lokal, nasional, dan global. Hal ini perlu ditekankan dalam rangka 

membangun masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Ruang lingkup IPS 
tidak lain adalah perilaku sosial, ekonomi, dan budaya manusia di 

masyarakat dalam konteks ruang dan waktu yang mengalami perubahan. 
Oleh karena itu, masyarakat menjadi sumber utama IPS. Ruang lingkup 
mata pelajaran IPS di SMP, meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 

1. Keruangan dan konektivitas antar ruang dan waktu ; 
2. Perubahan masyarakat Indonesia pada zaman pra-aksara, zaman Hindu-

Buddha dan zaman Islam, zaman penjajahan dan tumbuhnya semangat 

kebangsaan, masa pergerakan kemerdekaan sampai dengan awal (masa) 
reformasi sekarang; 

3. Jenis dan fungsi kelembagaan sosial, budaya, ekonomi, dan politik 
dalam masyarakat; 

4. Interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan 

ekonomidari waktu ke waktu. 
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BAB III 
 KURIKULUM 2013 IPS 

A. Rasional Pengembangan KI dan KD 

Kompetensi Inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi SKL (Standar 
Kompetensi Lulusan) yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan 

pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan 
tertentu. Kompetensi Inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai SKL 

yang harus dimiliki  peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program. 
Kompetensi Inti juga menggambarkan kualitas yang seimbang antara 
pencapaian hard skills dan soft skills. Rumusan kompetensi inti 

menggunakan notasi sebagai berikut:  

1. Kompetensi Inti-1 (KI-1) untuk kompetensi inti sikap spiritual;  

2. Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk kompetensi inti sikap sosial;  

3. Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk kompetensi inti pengetahuan; dan  

4. Kompetensi Inti-4 (KI-4) untuk kompetensi inti keterampilan. 

Kompetensi inti dirancang seiring dengan meningkatnya usia peserta didik 
pada kelas tertentu. Kompetensi Inti dirancang dalam empat kelompok yang 

saling terkait yaitu berkenaan dengan sikap keagamaan (Kompetensi Inti 1), 
sikap sosial (Kompetensi Inti 2), pengetahuan (Kompetensi Inti 3), dan 

penerapan pengetahuan (Kompetensi Inti 4). Keempat kelompok itu menjadi 
acuan dari Kompetensi Dasar dan harus dikembangkan dalam setiap 
peristiwa pembelajaran secara integratif. Kompetensi yang berkenaan 

dengan sikap keagamaan, dan sosial dikembangkan secara tidak langsung 
(indirect teaching) yaitu pada waktu peserta didik belajar tentang 

pengetahuan (Kompetensi Inti 3) dan penerapan pengetahuan (Kompetensi 
Inti 4).  

Pelaksanaan Kurikulum 2013 dalam mata pelajaran IPS, materi  yang 

dikembangkan diawali dari KI 3 dan KI 4, harus mendukung pencapaian KI 
1 dan KI 2. Materi yang dikembangkan dalam pencapaian KI 1, guru dalam 

menyajikan materi pelajaran IPS dapat menghubungkan dengan cara 
menghargai ajaran agama dalam berpikir dan berperilaku sebagai penduduk 
Indonesia. Sebagai contohnya, guru memberikan pemahaman dan 

penghayatan ajaran suatu agama ataupun segala keyakinan kepada Tuhan 
Yang Maha Esa yang diperlukan dalam kehidupan ini. Demikian halnya, 
materi yang dikembangkan dalam mata pelajaran IPS untuk mendukung 

pencapaian KI 2, guru dalam menyampaikan materi memiliki muatan untuk 
membentuk perilaku hormat pada orang lain sebagai salah satu perilaku 

untuk membangun karakter bangsa yang baik, hormat pada orang tua, 
hormat murid pada gurunya, hormat antar agama, suku, budaya daerah, 
peduli terhadap sesama, saling memaafkan, tolong menolong. Dalam proses 

pembelajaran IPS, penyampaian materi harus mengacu pada pencapaian KI 
1 dan KI 2.  Misal: pembelajaran tentang  tema  “ Penduduk dan 

Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam” dalam KD 3   dan KD 4 harus 
mendukung pencapaian KD 2 (sikap peduli) dan KD 1 (sikap menghargai 
keberadaan potensi sumber daya). 

Kompetensi Inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai SKL yang 
harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program 

yang menjadi landasan pengembangan Kompetensi Dasar. Kompetensi 
Dasar adalah kemampuan untuk mencapai Kompetensi Inti yang harus 

diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Kompetensi Dasar merupakan 
kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari 
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Kompetensi Inti. Kompetensi Dasar adalah konten atau kompetensi yang 
terdiri atas sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang bersumber pada 
kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi tersebut 

dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, 
kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Kompetensi Dasar 
mencakup sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan 

dalam muatan pembelajaran, mata pelajaran, atau mata kuliah. Kompetensi 
Dasar dikembangkan dalam konteks muatan pembelajaran, pengalaman 

belajar, mata pelajaran sesuai dengan Kompetensi inti.    

Muatan pembelajaran IPS di Sekolah Menengah Pertama/Madrasah 

Tsanawiyah berbasis pada konsep-konsep terpadu dari berbagai disiplin 
ilmu. Pada hakikatnya IPS dikembangkan sebagai mata pelajaran dalam 

bentuk  integrated social studies. Muatan IPS berasal dari geografi, sejarah, 
ekonomi, dan sosiologi. Mata pelajaran IPS merupakan program pendidikan 
yang berorientasi aplikatif, pengembangan kemampuan berpikir, 

kemampuan belajar, rasa ingin tahu, dan pengembangan sikap peduli dan 
bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial dan alam. Tujuan pendidikan 

IPS menekankan pada pemahaman tentang bangsa, semangat kebangsaan, 
patriotisme, dan aktivitas masyarakat di bidang ekonomi dalam ruang atau 
space wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Integrasi berbagai konsep dalam mata pelajaran IPS menggunakan 
pendekatan trans-disciplinarity di mana batas-batas disiplin ilmu tidak lagi 

tampak secara tegas dan jelas, karena konsep-konsep disiplin ilmu berbaur 
dan/atau terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dijumpai di 

sekitarnya. Kondisi tersebut memudahkan pembelajaran IPS menjadi 
pembelajaran yang kontekstual. Pembelajaran IPS diintegrasikan melalui 
konsep ruang, koneksi antar ruang, dan waktu. Ruang adalah tempat di 

mana manusia beraktivitas, koneksi antar ruang menggambarkan mobilitas 
manusia antara satu tempat ke tempat lain, dan waktu menggambarkan 

masa di mana kehidupan manusia itu terjadi. Contoh: Pada saat 
membelajarkan tema “Pasar” (konten ekonomi), pembahasannya dikaitkan 
dengan sejarah pasar (konten sejarah) lokasi pasar (konten geografi), dan 

interaksi antar manusia di pasar (konten sosiologi).  

KI dan KD yang dikembangkan dalam Kurikulum 2013 merupakan hasil 
evaluasi dari SKL Baru dan SK-KD Lama Mata Pelajaran per kelas. Evaluasi 
dilakukan dengan mempertahankan SK dan KD lama yang sesuai dengan 

SKL baru, merevisi SK dan KD lama yang disesuaikan dengan SKL baru, dan 
menyusun SK dan KD baru.  

Hasil evaluasi tersebut merupakan sumber kompetensi untuk setiap mata 
pelajaran yang dirumuskan dalam empat Kompetensi Inti. Kompetensi inti 

tersebut terdiri atas Kompetensi Inti I yang berorientasi mengembangkan 
sikap spriritual, Kompetensi Inti 2 berorientasi mengembangkan sikap 
sosial, Kompetensi Inti 3 yang berorientasi mengembangkan pengetahuan, 

dan Kompetensi Inti 4 yang berorientasi mengembangkan keterampilan 
peserta didik. Masing-masing Kompetensi Inti dijabarkan menjadi sejumlah 
Kompetensi Dasar.  
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B. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar IPS SMP 

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar untuk mata pelajaran IPS dapat 
dilihat lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum 

Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

KELAS: VII 

 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menghargai dan menghayati 
ajaran agama yang 

dianutnya 

1.1  Menghargai karunia Tuhan YME yang 
telah menciptakan waktu dengan segala 

perubahannya 
1.2  Menghargai ajaran agama dalam berfikir 

dan berperilaku sebagai penduduk 
Indonesia dengan mempertimbangkan 

kelembagaan sosial, budaya, ekonomi dan 
politik dalam masyarakat 

1.3  Menghargai karunia Tuhan YME yang 

telah menciptakan manusia dan 
lingkungannya 

 

Evaluasi 
Standar Kompetensi 

Lulusan Baru 

Sumber Kompetensi (Mapel 

per Kelas 

Kompetensi Inti 

Kompetensi Dasar Baru 

SK dan KD Lama Mapel 

per Kelas 

 Mempertahankan SK 

KD lama yang sesuai 

dengan SKL Baru 

 Merevisi SK KD lama 

disesuaikan dengan 

SKL baru 

 Menyusun SK KD baru 

Gambar 1. Alur Pengembangan KI dan KD 
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2. Menghargai dan menghayati 
perilaku jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), 

santun, percaya diri, dalam 
berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial 

dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan 

keberadaannya 

2.1  Menunjukkan perilaku jujur, gotong 
royong, bertanggung jawab, toleran, dan 

percaya diri sebagaimana ditunjukkan 
oleh tokoh-tokoh sejarah pada masa lalu. 

2.2  Menunjukkan perilaku rasa ingin tahu, 
terbuka dan kritis terhadap permasalahan 

sosial sederhana. 
2.3  Menunjukkan perilaku santun, peduli 

dan menghargai perbedaan pendapat 
dalam interaksi sosial dengan lingkungan 

dan teman sebaya 

3. Memahami pengetahuan 
(faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang 

ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata 

3.1  Memahami aspek keruangan dan 
konektivitas antar ruang dan waktu 

dalam lingkup regional serta perubahan 
dan keberlanjutan kehidupan manusia 

(ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan 
politik) 

3.2  Memahami perubahan masyarakat 

Indonesia pada masa praaksara, masa 
hindu buddha dan masa Islam dalam 

aspek geografis, ekonomi, budaya, 
pendidikan dan politik 

3.3  Memahami jenis-jenis kelembagaan 
sosial, budaya, ekonomi dan politik dalam 
masyarakat 

3.4  Memahami pengertian dinamika interaksi 
manusia dengan lingkungan alam, sosial, 

budaya, dan ekonomi 

4. Mencoba, mengolah, dan 

menyaji dalam ranah 
konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, 
memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah 

abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, 
dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain 
yang sama dalam sudut 

pandang/teori 

4.1  Menyajikan hasil pengamatan tentang 

hasil-hasil kebudayaan dan fikiran 
masyarakat Indonesia pada masa 

praaksara, masa hindu buddha dan masa 
Islam dalam aspek geografis, ekonomi, 
budaya dan politik yang masih hidup 

dalam masyarakat sekarang 
4.2  Menghasilkan gagasan kreatif untuk 

memahamijenis-jenis kelembagaan sosial, 

budaya, ekonomi dan politik di 
lingkungan masyarakat sekitar 

4.3  Mengobservasi dan menyajikan bentuk- 

bentuk  dinamika interaksi manusia 

dengan lingkungan alam, sosial, budaya, 

dan ekonomi di lingkungan masyarakat 
sekitar 

 

KELAS: VIII 

 

 

KOMPETENSI INTI 

 

KOMPETENSI DASAR 
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1. Menghargai dan menghayati 
ajaran agama yang 

dianutnya 

1.1 Menghayati karunia Tuhan YME yang 
telah menciptakan waktu dengan segala 

perubahannya 
1.2   Menghayati ajaran agama dalam berfikir 

dan berperilaku sebagai penduduk 
Indonesia dengan mempertimbangkan 

kelembagaan sosial, budaya, ekonomi 
dan politik  dalam masyarakat 

1.3 Menghayati karunia Tuhan YME yang 
telah menciptakan manusia dan 

lingkungannya 

2. Menghargai dan menghayati 

perilaku jujur, disiplin, 
tanggungjawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), 

santun, percaya diri, dalam 
berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial 
dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan 

keberadaannya 

2.1 Menunjukkan perilaku jujur, gotong 

royong, bertanggung jawab, toleran, dan 
percaya diri sebagaimana ditunjukkan 
oleh tokoh-tokoh sejarah pada masa lalu. 

2.2 Memiliki rasa ingin tahu, terbuka dan 
sikap kritis terhadap permasalahan 

sosial sederhana. 
2.3 Menunjukkan perilaku santun, peduli 

dan menghargai perbedaan pendapat 
dalam interaksi sosial dengan lingkungan 

dan teman sebaya 

3. Memahami dan menerapkan 

pengetahuan (faktual, 
konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian 

tampak mata 

3.1 Memahami aspek keruangan dan 

konektivitas antar ruang dan waktu 
dalam lingkup nasional serta perubahan 

dan keberlanjutan kehidupan manusia 
(ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan 
politik) 

3.2   Mendeskripsikan perubahan masyarakat 
Indonesia pada masa penjajahan dan 

tumbuhnya semangat kebangsaan serta 
perubahan dalam aspek geografis, 

ekonomi, budaya, pendidikan dan politik 
3.3 Mendiskripsikan fungsi dan peran 

kelembagaan sosial, budaya, ekonomi 
dan politik  dalam masyarakat 

3.4   Mendeskripsikan bentuk-bentuk dan 

sifat dinamika interaksi manusia dengan 
lingkungan alam, sosial, budaya, dan 

ekonomi 
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4. Mengolah, menyaji, dan 
menalar dalam ranah 

konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, 

memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, 

dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain 

yang sama dalam sudut 
pandang/teori 

4.1 Menyajikan hasil olahan telaah tentang 
peninggalan kebudayaan dan fikiran 

masyarakat Indonesia pada masa 
penjajahan dan tumbuhnya semangat 

kebangsaan dalam aspek geografis, 
ekonomi, budaya, pendidikan dan politik 
yang ada di lingkungan sekitarnya 

4.2 Menggunakan berbagai strategi untuk 

memecahkan masalah yang berkaitan 
dengan fungsi  peran kelembagaan 

sosial, budaya, ekonomi dan politik di 
lingkungan masyarakat sekitar 

4.3 Menyajikan hasil pengamatan tentang 
bentuk-bentuk dan sifat dinamika 
interaksi manusia dengan lingkungan 
alam, sosial, budaya, dan ekonomi di 

lingkungan masyarakat sekitar 
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KELAS: IX 

 

 
KOMPETENSI INTI 

 
KOMPETENSI DASAR 

1. Menghargai dan menghayati 

ajaran agama yang 
dianutnya 

1.1 Mensyukuri karunia Tuhan YME yang 

telah memberikan kesempatan kepada 
bangsa Indonesia untuk melakukan 
perubahan dalam aspek geografis, 

ekonomi, budaya dan politik 
1.2 Mensyukuri adanya kelembagaan sosial, 

budaya, ekonomi dan politik  dalam 

masyarakat yang mengatur kehidupan 

manusia dalam berfikir dan berperilaku 
sebagai penduduk Indonesia 

1.3 Mensykuri karunia dan rahmat Tuhan 
YME yang telah menciptakan manusia 

dan lingkungannya 

2. Menghargai dan menghayati 

perilaku jujur, disiplin, 
tanggungjawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), 
santun, percaya diri, dalam 
berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial 
dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan 
keberadaannya 

2.1 Memiliki perilaku cinta tanah air dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara 
sebagai perwujudan rasa nasionalisme 

2.2 Menunjukkan kepedulian dan sikap kritis 
terhadap permasalahan sosial sederhana. 

2.3   Memiliki rasa tanggungjawab, peduli, 
percaya diri dalam mengembangkan pola 

hidup sehat, kelestarian lingkungan fisik, 
budaya, dan peninggalan berharga di 

masyarakat 
2.4   Menunjukkan perilaku santun, peduli 

dan menghargai perbedaan pendapat 
dalam interaksi sosial dengan lingkungan 

dan teman sebaya 

3. Memahami dan menerapkan 

pengetahuan (faktual, 

konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian 
tampak mata 

3.1 Menerapkan aspek keruangan dan 

konektivitas antar ruang dan waktu 

dalam mewujudkan kesatuan wilayah 
Nusantara yang mencakup perubahan 
dan keberlanjutan kehidupan manusia 

(ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan 
politik) 

3.2   Menelaah perubahan masyarakat 

Indonesia dari masa pergerakan 
kemerdekaan sampai dengan awal 

reformasi dalam aspek geografis, 
ekonomi, budaya, pendidikan dan politik 

dalam wawasan kebangsaan 
3.3   Membandingkan manfaat kelembagaan 

sosial, budaya, ekonomi dan politik 
dalam masyarakat bagi kehidupan 

berbangsa dan bernegara 
3.4 Membandingkan landasan dari dinamika 

interaksi manusia dengan lingkungan 
alam, sosial, budaya, dan ekonomi 
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4. Mengolah, menyaji, dan 
menalar dalam ranah 

konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, 

memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, 

dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain 

yang sama dalam sudut 
pandang/teori 

4.1 Menyajikan hasil olahan telaah 
tentanghasil-hasil kebudayaan dan 

fikiran masyarakat Indonesia pada masa 
pergerakan kemerdekaan sampai 

sekarang dalam aspek geografis, 
ekonomi, budaya dan politik dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara 

4.2 Merumuskan alternatif  tindakan nyata 

dalam mengatasi masalah yang 

kelembagaan sosial, budaya, ekonomi 

dan politik dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara 

4.3 Merumuskan alternatif  tindakan nyata 

dan melaksanakannya sebagai bentuk 

partisipasi dalam mengatasi masalah 
lingkungan alam, sosial, budaya, dan 
ekonomi sebagai akibat adanya dinamika 

interaksi manusia dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara 

 

 
Materi pelajaran IPS harus dipilih dan dipilah yang mendukung terhadap 

pencapaian KI-1 dan KI-2. Materi yang dikembangkan dalam pencapaian KI-1, 
dapat dilakukan dengan cara menghargai ajaran agama dalam berpikir dan 
berperilaku manusia sebagai mahluk sosial sekaligus sebagai mahluk yang 

beragama. Guru harus turut memberikan pemahaman dan penghayatan 
terhadap ajaran agama tertentu yang sangat diperlukan dalam menuntut ilmu. 
Ilmu dan agama adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, ibarat dua sisi 

dari sebuah mata uang. Demikian juga pepatah mengatakan “Ilmu tanpa 
agama buta, sedangkan agama tanpa ilmu lumpuh”. Oleh karena itu, 

menuntut ilmu harus dilandasi dengan keyakinan agama dan amal sholih, 
sementara dalam mengamalkan agama harus dilandasi dengan ilmu. 
 

Materi pembelajaranan IPS yang mendukung pencapaian KI-2, dapat dipilih 
materi yang memiliki muatan untuk membentuk perilaku hormat pada orang 

lain sebagai salah satu karakter bangsa yang baik, hormat pada orang tua, 
hormat pada guru, toleransi antarumat beragama, suku, budaya daerah, 
peduli terhadap sesama, saling memaafkan, tolong menolong, dll. 

 
Pembelajaran IPS ditujukan untuk memberikan wawasan yang utuh bagi 
peserta didik tentang berbagai gejala sosial, melalui pemahaman konektivitas 

ruang dan waktu beserta aktivitas dan interaksi sosial di dalamnya.  Melalui 
gambaran umum tentang wilayah Indonesia, dikenalkan keragaman potensi 

wilayah secara utuh. Keragaman kondisi yang dimiliki negara Indonesia 
merupakan potensi sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan penduduknya dalam dimensi ruang dan waktu serta ikatan 

konektivitas multidimensi, sehingga masing-masing kondisi gejala beserta 
keunggulannya akan dapat berfungsi sebagai sumber daya pembangunan. 

 
Dalam kaitan dengan keragaman ini, sumber daya yang kita miliki mencakup 
sumber daya lokasi, sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber 

daya budaya. Dengan keragaman serta keunggulan yang ada, maka dapat 
dikenali keunggulan dan kelemahan masing-masing daerah (region) secara 
komparatif. Keunggulan dan kelemahan tersebut tentunya akan menyebabkan 

terjadinya dinamika (migrasi, pengiriman barang karena adanya pasokan di 
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satu sisi dan kebutuhan pada sisi yang lain. Interdependensi antar 
region/daerah secara nasional di wilayan Indonesia perlu dikaji sehingga dapat 
menunjukkan perlunya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) agar dapat 

saling menunjang bagi terpenuhinya kebutuhan/kekurangan masing-masing 
wilayah. Sekaligus dengan keempat potensi sumber daya yang kita miliki ini 
diharapkan dapat menghasilkan kesatuan yang kokoh dalam mendukung 

berhasilnya pembangunan nasional. 
 

Perbedaan utama anatara Kurikulum 2006 dengan Kurikulum 2013 mata 
pelajaran IPS SMP antara lain seperti terlihat pada Tabel di bawah ini. 
 

 
 

 
 
 

 

No  Implementasi    Kurikulum 

Lama 

Kurikulum Baru 

1  
Materi disajikan terpisah 
menjadi Geografi, Sejarah, 

Ekonomi, Sosiologi  

Materi disajikan terpadu, tidak 
dipisah dalam kelompok Geografi, 

Sejarah, Ekonomi, Sosiologi.  

2  
Tidak ada platform, semua 

kajian berdiri sejajar  

Menggunakan Geografi sebagai 
platform kajian dengan pertimbangan 
semua kejadian dan kegiatan terikat 

dengan lokasi. Tujuannya adalah 
menekankan pentingnya konektivitas 

ruang dalam memperkokoh NKRI. 
Kajian sejarah, sosiologi, budaya, dan 
ekonomi disajikan untuk mendukung 

terbentuknya konektivitas yang lebih 
kokoh.  

3  

Diajarkan oleh guru 
berbeda (team teaching) 
dengan sertifikasi 

berdasarkan mata kajian  

Diajarkan oleh satu orang guru yang 

memberikan wawasan terpadu antar 
mata kajian tersebut sehingga 
peserta didik dapat memahami 

pentingnya keterpaduan antar mata 
kajian tersebut sebelum 
mendalaminya secara terpisah dan 

lebih mendalam pada jenjang 
selanjutnya  
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BAB IV 
DESAIN DASAR PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN IPS 

 

A. Kerangka Pembelajaran 

Dalam implementasinya, kurikulum 2013, termasuk mata pelajaran IPS, 
sangat menekankan pengenalan peserta didik terhadap lingkungan 

sekitarnya, sehingga mereka tidak tercabut dari akar budayanya dan asing 
dengan lingkungan sekitarnya. Walaupun pembahasan materi memiliki  

scope atau cakupan nasional, namun selalu dikaitkan dalam konteks lokal. 
Aktivitas mengamati, bertanya, mengumpulkan informasi, dan aktivitas 
lainnya selalu sampai pada konteks lokal daerahnya masing-masing. 

Kompetensi Dasar yang ada pada KI-3 dibaca secara utuh atau tidak 
terpisah-pisah. Seperti yang disajikan pada buku siswa, alur berfikir dari KD 

yang ada pada KI 3 adalah setiap ruang di permukaan bumi memiliki 
karakteristik tersendiri yang berbeda dengan ruang lainnya. Setiap ruang 
memiliki potensi masing-masing yang pemanfaatannya sangat tergantung 

pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakatnya. Karena berbagai 
perbedaan yang ada, maka setiap ruang menghasilkan sumberdaya yang 
berbeda-beda. Bentuk dan intensitas pemanfaatan sumberdaya juga 

beragam, sehingga  interaksi keruangan antar wilayah dalam bentuk 
mobilitas penduduk dengan menggunakan berbagai sarana dan prasarana 

transportasi.  Kondisi geografis dan historis Indonesia  menumbuhkan 
keragaman budaya. Lembaga-lembaga sosial berkembang untuk mengatur 
berbagai aktivitas manusia Indonesia. Interaksi manusia dengan lingkungan 

pada gilirannya berdampak pada lingkungan hidup.  
Pada KD 3.1. terdapat konsep regional yang dimaksud adalah provinsi atau 

kabupaten/kota. Karena tidak mungkin setiap daerah dibahas dalam materi 
ajar, maka  peserta didik diberi tugas mencari data dan informasi tentang 
kondisi daerahnya masing-masing pada level provinsi atau kabupaten/kota. 

Materi ajar pada buku siswa tetap berada pada level nasional. Keterkaitan 
antara Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, Indikator, Materi Pokok, dan 
Tujuan Pembelajaran dapat dilihat pada tabel berikut ini.  

 
Tabel 3. Keterkaitan antara Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, Materi Pokok, 

dan  Indikator  
 

KI KD Indikator Materi Pokok 

1. 
Mengharga

i dan 
menghayati 

ajaran 
agama 
yang 

dianutnya  
 

1.1 Menghargai 
karunia Tuhan 

YME yang telah 
menciptakan 

waktu dengan 
segala 
perubahannya 

 

 Perilaku 

menghargai waktu 

 Menghargai 

berbagai budaya 
yang telah 
dihasilkan oleh 

manusia  
(Dampak pengiring 

dari KD 3.2 dan 4.1) 

 Keadaan Alam 

dan Aktivitas 
Penduduk 
Indonesia 

 Keragaman 
Sosial dan 

Budaya 
Indonesia 

 

 1.2 Menghargai 

ajaran agama 
dalam berfikir 
dan berperilaku 

sebagai 
penduduk 
Indonesia 

dengan 

 Perilaku taat 

dalam 
menjalankan 

ajaran agama 

 Perilaku taat 

terhadap aturan  
yang dikeluarkan 
oleh lembaga 

 Keadaan Alam 

dan Aktivitas 
Penduduk 

Indonesia 

 Potensi dan 

Sebaran 
Sumberdaya 
Alam Indonesia 
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KI KD Indikator Materi Pokok 

mempertimbang

kan 
kelembagaan 
sosial, budaya, 

ekonomi dan 
politik dalam 

masyarakat  
 

sosial, budaya, 

ekonomi dan 
politik 

(Dampak pengiring 

dari KD 3.3 dan 4.2) 

 Penduduk 

Indonesia dan 
Pemanfaatan 

Sumberdaya 
Alam 

 Keragaman 

Sosial dan 
Budaya 

Indonesia 

 Interaksi 

Manusia dan 
Lingkungan 

 

 1.3 Menghargai 

karunia Tuhan 
YME yang telah 
menciptakan 

manusia dan 
lingkungannya  

 

 Sikap peduli 

lingkungan 

 Perilaku peduli 

lingkungan  
(Dampak pengiring 

dari KD 3.4. dan 
4.3) 

Interaksi Manusia 

dan Lingkungan 
 

2. 
Mengharga
i dan 

menghayati 
perilaku 
jujur, 

disiplin, 
tanggungja

wab, peduli 
(toleransi, 
gotong 

royong), 
santun, 

percaya 
diri, dalam 
berinteraks

i secara 
efektif 
dengan 

lingkungan 
sosial dan 

alam 
dalam 
jangkauan 

pergaulan 
dan 
keberadaa

nnya  
 

2.1. Menunjukka
n perilaku 
jujur, gotong 

royong, 
bertanggung 
jawab, toleran, 

dan percaya diri 
sebagaimana 

ditunjukkan 
oleh tokoh-
tokoh sejarah 

pada masa lalu.  
 

 Keteladanan 
tokoh-tokoh 

sejarah pada masa 
lalu 

(Dampak pengiring 

KD 3.3 dan 4.1) 

 Keadaan Alam 
dan Aktivitas 

Penduduk 
Indonesia 

 Keragaman 

Sosial dan 
Budaya 

Indonesia 
 

 2.2. Menunjukka
n perilaku rasa 

ingin tahu, 
terbuka dan 
kritis terhadap 

 Perilaku rasa ingin 
tahu terhadap 

permasalahan 
sosial sederhana 

 Perilaku terbuka 

 Penduduk 
Indonesia dan 

Pemanfaatan 
Sumberdaya 

Alam 



- 500 - 
 

KI KD Indikator Materi Pokok 

permasalahan 

sosial 
sederhana.  

 

dan kritis 

terhadap 
permasalahan 
sosial sederhana 

(Dampak pengiring 
KD 3.1.,3.2,3.3, 3.4 

dan 4.1,4.2,4.3) 

 Keragaman 

Sosial dan 
Budaya 

Indonesia 
 

 2.3. Menunjukka

n perilaku 
santun, peduli 
dan menghargai 

perbedaan 
pendapat dalam 
interaksi sosial 

dengan 
lingkungan dan 

teman sebaya  
 

 Perilaku santun 

dalam interaksi 
sosial dengan 

lingkungan dan 
teman sebaya 

  Perilaku peduli 

daalm interaksi 
dengan sosial 

dengan 
lingkungan dan 
teman sebaya 

 Perilku 
menghargai 

perbedaan dalam 
interaksi sosial 

dengan 
lingkungan dan 
teman sebaya 

(Dampak pengirig 
dari KD 3.1, 

3.2,3.3, 3.4 dan 
4.1,4.2,4.3) 

 Interaksi 

Manusia dan 
Lingkungan 

 

3. Memahami 

pengetahu
an (faktual, 

konseptual
, dan 
prosedural) 

berdasarka
n rasa 

ingin 
tahunya 
tentang 

ilmu 
pengetahu
an, 

teknologi, 
seni, 

budaya 
terkait 
fenomena 

dan 
kejadian 

tampak 
mata  

 

3.1 Memahami 

aspek 
keruangan dan 

konektivitas 
antar ruang 
dan waktu 

dalam lingkup 
regional serta 

perubahan dan 
keberlanjutan 
kehidupan 

manusia 
(ekonomi, 
sosial, budaya, 

pendidikan dan 
politik) 

 

 Konektivitas 

Antar-Ruang dan 
Waktu  

 Letak Wilayah dan 

Pengaruhnya bagi 
Keadaan Alam 
Indonesia 

 Keadaan Alam 
Indonesia 

  Pengertian dan 
Pengelompokan 

Sumber Daya 
Alam 3.1.5. 
Potensi dan 

Sebaran Sumber 
Daya Alam 

Indonesia 

 Keadaan 

Penduduk 
Indonesia 

 Potensi Alam dan 

Mobilitas 
Penduduk 

Antarwilayah di 
Indonesia 

 Keadaan Alam 

dan Aktivitas 
Penduduk 

Indonesia 

 Potensi dan 

Sebaran 
Sumberdaya 

Alam Indonesia 

 Penduduk 

Indonesia dan 
Pemanfaatan 
Sumberdaya 

Alam 
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KI KD Indikator Materi Pokok 

 3.2 Memahami 

perubahan 
masyarakat 
Indonesia pada 

masa 
praaksara, 

masa hindu 
buddha dan 
masa Islam 

dalam aspek 
geografis, 

ekonomi, 
budaya, 
pendidikan 

dan politik 

 Kehidupan Sosial 

Masyarakat 
Indonesia 

pada Masa 
Praaksara 

 Kehidupan sosial 

masyarakat 
Indonesia pada 

masa Hindu-
Buddha 

 Kehidupan sosial 
masyarakat 

Indonesi pada 
masa  Islam 

 Faktor-Faktor 

yang 
Memengaruhi 

Keragaman Sosial 
Budaya 

 Keadaan Alam 

dan Aktivitas 
Penduduk 

Indonesia 
  

 Keragaman 

Sosial dan 
Budaya 

Indonesia 
  

 

 3.3 Memahami 
jenis-jenis 

kelembagaan 
sosial, budaya, 
ekonomi dan 

politik dalam 
masyarakat  

 

 Jenis-Jenis 
Kelembagaan 

Sosial 

  Bentuk-Bentuk 

Keragaman Sosial 
dan Budaya 

Indonesia 

 Kebudayaan 

Memperkokoh 
Integrasi Bangsa 

 Keragaman 

Budaya sebagai 
Aset 

Perekonomian 
Bangsa 

 Penduduk 
Indonesia dan 

Pemanfaatan 
Sumberdaya 

Alam 

 Keragaman 

Sosial dan 
Budaya 
Indonesia 

  
 

 3.4.Memahami 
pengertian 
dinamika 

interaksi 
manusia 

dengan 
lingkungan 
alam, sosial, 

budaya, dan 
ekonomi  

 

 Pengertian 
Interaksi 

Manusia dan 
Lingkungan 

 Saling 

Keterkaitan Antar 
komponen 

Lingkungan 

 Dampak Aktivitas 

Manusia 
terhadap 

Lingkungan Alam 

 Dampak Aktivitas 

Manusia 
terhadap 
Lingkungan 

Ekonomi 

 Dampak Aktivitas 

Manusia 
terhadap 

Interaksi Manusia 
dan Lingkungan 
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KI KD Indikator Materi Pokok 

Lingkungan 

Sosial Budaya 

 Pemanfaatan 

Sumber Daya 
Alam 

4.Mencoba, 
mengolah, 
dan menyaji 

dalam ranah 
konkret 

(menggunak
an, 
mengurai, 

merangkai, 
memodifikas
i, dan 

membuat) 
dan ranah 

abstrak 
(menulis, 
membaca, 

menghitung, 
menggamba

r, dan 
mengarang) 
sesuai 

dengan yang 
dipelajari di 
sekolah dan 

sumber lain 
yang sama 

dalam sudut 
pandang/te
ori  

4.1. Menyajikan 
hasil 
pengamatan 

tentang hasil-
hasil 

kebudayaan 
dan fikiran 
masyarakat 

Indonesia pada 
masa 
praaksara, 

masa hindu 
buddha dan 

masa Islam 
dalam aspek 
geografis, 

ekonomi, 
budaya dan 

politik yang 
masih hidup 
dalam 

masyarakat 
sekarang  

 

 Hasil-hasil 
kebudayaan dan 

fikiran 
masyarakat 
Indonesia pada 

masa praaksara 

 Hasil-hasil 

kebudayaan dan 
fikiran 

masyarakat 
Indonesia pada 
masa Hindu-

Budha 

 Hasil-hasil 

kebudayaan dan 
fikiran 

masyarakat 
Indonesia pada 
masa praaksara 

 
 
 

 

 Keadaan Alam 
dan Aktivitas 

Penduduk 
Indonesia 

  

 Keragaman 
Sosial dan 

Budaya 
Indonesia 

 

 4.2. Menghasilka
n gagasan 

kreatif untuk 
memahami 
jenis-jenis 

kelembagaan 
sosial, budaya, 

ekonomi dan 
politik di 
lingkungan 

masyarakat 
sekitar  

 

 Jenis-jenis 

kelembagaan 
sosial di 
lingkungan 

masyarakat 
sekitar 

 Jenis-jenis 

kelembagaan  
budaya di 

lingkungan 
masyarakat 

sekitar  

 Jenis-jenis 

kelembagaan  
ekonomi di 
lingkungan 

masyarakat 
sekitar 

 Jenis-jenis 
kelembagaan  

 Penduduk 

Indonesia dan 
Pemanfaatan 
Sumberdaya 

Alam 
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KI KD Indikator Materi Pokok 

politik di 

lingkungan 
masyarakat 
sekitar  

 

 4.3. Mengobserva

si dan 
menyajikan 

bentuk-bentuk 
dinamika 
interaksi 

manusia 
dengan 
lingkungan 

alam, sosial, 
budaya, dan 

ekonomi di 
lingkungan 
masyarakat 

sekitar  
 

 Bentuk-bentuk 

dinamika 
interaksi 

manusia dengan 
lingkungan alam  

 Bentuk-bentuk 
dinamika 

interaksi 
manusia dengan 
lingkungan  

sosial di 
lingkungan 
masyarakat 

sekitar  

 Bentuk-bentuk 

dinamika 
interaksi 

manusia dengan 
lingkungan 
budaya di 

lingkungan 
masyarakat 

sekitar  

 Bentuk-bentuk 

dinamika 
interaksi 
manusia dengan 

lingkungan 
ekonomi di 
lingkungan 

masyarakat 
sekitar  

 

Interaksi Manusia 

dan Lingkungan 
 

 

B. Pendekatan Pembelajaran  

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 

Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah 
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Kurikulum 2013 dikembangkan 
dengan penyempurnaan sejumlah pola pikir yang dikembangkan pada 

kurikulum sebelumnya. Salah satu diantaranya adalah pola pembelajaran 
pasif menjadi pembelajaran aktif-mencari.   

Pola pikir yang berubah tersebut, menuntut juga perubahan dalam 
pendekatan pembelajarannya. Pendekatan Scientific atau ilmiah dipilih 
sebagai pendekatan dalam pembelajaran dalam kurikulum 2013. Peserta 

didik secara aktif membangun pengetahuannya sendiri melalui  aktivitas 
ilmiah yaitu mengamati , menanya, mengumpulkan informasi,  

menalar/mengasosiasi, mengkomunikasikan.  
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1. Mengamati 

Kegiatan mengamati dapat dilakukan dalam dua cara yaitu pengamatan 

langsung di lapangan atau di luar sekolah terhadap objek yang dipelajari 
dan pengamatan secara tidak langsung dengan memperhatikan data, 
gambar, foto, tayangan film tentang objek dipelajari. Pengamatan juga 

dapat dilakukan dengan meminta peserta didik mengingat kembali objek 
atau peristiwa yang pernah mereka lihat atau alami. 

Kegiatan mengamati dalam pembelajaran, termasuk pembelajaran IPS,  
dilakukan dengan menempuh langkah-langkah berikut ini. 
1. Menentukan objek apa yang akan diobservasi 

2. Membuat pedoman observasi sesuai dengan lingkup objek yang akan 
diobservasi 

3. Menentukan secara jelas  data apa yang perlu diobservasi, baik primer 
maupun sekunder 

4. Menentukan di mana tempat objek yang akan diobservasi 

5. Menentukan secara jelas bagaimana observasi akan dilakukan untuk 
mengumpulkan data agar berjalan mudah dan lancar 

6. Menentukan cara dan melakukan pencatatan atas hasil observasi , 

seperti menggunakan buku catatan, kamera, tape recorder, video 
perekam, dan alat-alat tulis lainnya. 

 
Praktik observasi dalam pembelajaran hanya akan efektif jika peserta 
didik dan guru melengkapi diri dengan dengan alat-alat pencatatan dan 

alat-alat lain, seperti: (1) tape recorder, untuk merekam pembicaraan; (1) 
kamera, untuk merekam objek atau kegiatan secara visual; (2) film atau 

video, untuk merekam kegiatan objek atau secara audio-visual; dan (3) 
alat-alat lain sesuai dengan keperluan. 

 

Contoh: 
KI :    Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata  
KD:    Memahami aspek keruangan dan konektivitas antar ruang dan waktu 

dalam lingkup regional serta perubahan dan keberlanjutan kehidupan 
manusia (ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan politik) 

Materi: Bentuk Muka Bumi dan Aktivitas Penduduk Indonesia 

Mengamati: 
1. Peserta didik mengamati gambar tentang berbagai aktivitas manusia yang 

berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. 
2. Selain gambar dapat pula ditayangkan video berdurasi pendek tentang 

aktivitas manusia yang beragam. 

3. Pengamatan dapat juga dilakukan secara langsung di daerah sekitar 
tempat tinggal peserta didik,  kemudian mengunjungi aktivitas manusia 
yang berada di daerah dengan bentuk muka bumi yang berbeda. 

4. Peserta didik diminta mencatat berbagai aktivitas yang ada di wilayah 
yang dikunjunginya. 

 
2. Menanya  

Setelah proses observasi selesai, maka aktivitas berikutnya adalah peserta 

didik mengajukan sejumlah pertanyaan berdasarkan hasil pengamatannya. 
Jadi,  aktivitas menanya bukan aktivitas yang dilakukan oleh guru, 
melainkan oleh  peserta didik berdasarkan hasil pegamatan yang telah 

mereka lakukan. 
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Aktivitas menanya merupakan keterampilan yag perlu dilatih. Kelemahan 
pendidikan selama ini salah satunya karena peserta didik tidak biasa 
mengemukakan pertanyaan sebagai hasil dari proses berfikir yang mereka 

lakukan. Keterampilan menyusun pertanyaan ini sangat penting untuk 
melatih daya kritisnya.    

 

Contoh: 
Aktivitas berikutnya adalah menstimulasi peserta didik untuk mengajukan 

sejumlah pertanyaan dari objek atau peristiwa yang diamatinya. Contoh 
pertanyaannya adalah mengapa terjadi keragaman aktivitas manusia? 
Apakah ada keterkaitan antara aktivitas manusia dengan kondisi alam 

tempat mereka tinggal? 
 

3. Mengumpulkan informasi 
Setelah proses menanya, aktivitas berikutnya adalah mengumpulkan data 
dan informasi dari berbagai sumber. Data dan informasi dapat diperoleh 

secara langsung dari lapangan (data primer) maupun dari berbagai bahan 
bacaan (data sekunder). Hasil pengumpulan data tersebut kemudian 
menjadi bahan bagi peserta didik untuk melakukan penalaran antara satu 

data atau fakta dengan data atau fakta lainnya untuk dikaji ada tidaknya 
asosiasi diantara keduanya. 

Penalaran adalah proses berfikir yang logis dan sistematis  atas fakta-kata 
empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa 
pengetahuan. Penalaran dimaksud merupakan penalaran ilmiah. Istilah 

menalar di sini merupakan padanan dari associating, bukan merupakan 
terjemanan dari reasoning, meski istilah ini juga bermakna menalar atau 

penalaran. Karena itu, istilah aktivitas menalar dalam konteks 
pembelajaran pada Kurikulum 2013 dengan pendekatan ilmiah banyak 
merujuk pada teori belajar asosiasi atau pembelajaran asosiatif. Istilah 

asosiasi dalam pembelajaran merujuk pada kemampuan 
mengelompokkan beragam ide dan mengasosiasikan beragam peristiwa 

untuk kemudian memasukannya menjadi penggalan memori.   
Contoh: 
Data tentang aktivitas manusia yang telah diperoleh kemudian diasosiasikan 

dengan keadaan tempat tinggalnya. Peserta didik mengelompokkan aktivitas 
manusia tersebut berdasarkan bentuk muka buminya, misalnya di daerah 

dataran, perbukitan, dan pegunungan. Proses ini dilakukan untuk melihat ada 
tidaknya keterkaitan atau asosiasi diantara keduanya.   

 

4. Menalar/Mengasosiasi 
Menalar/mengasosiasi dalam pembelajaran IPS agak berbeda dengan IPA. 
Kegiatan menalar/mengasosiasi dalam IPA banyak menggunakan bahan dan 

alat.  Dalam pembelajarn IPS pengertian mencoba disini dapat diartikan 
secara sempit seperti menunjukkan dan dapat diartikan secara luas yaitu 

membuktikan.  Hasil dari aktivitas mencoba adalah munculnya kesimpulan. 
Pengertian menyimpulkan disini mengandung dua pengertian, yaitu 
mengaitkan konsep dalam IPS itu sendiri dan mengaitkan konsep yang 

diperoleh dengan dunia nyata. Hasil praktek yang diperoleh oleh peserta 
didik digunakan untuk aplikasi dalam dunia nyata dikaitkan dengan 

pengetahuan.  
Contoh: 
Peserta didik membuktikan adanya asosiasi antara bentuk muka bumi 

dengan aktivitas manusia. Bukti yang dapat ditunjukkan adalah tabel hasil 
klasifikasi antara bentuk muka bumi dan ragam aktivitas yang ada di 
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atasnya. Bukti juga ditujukkan dalam bentuk gambar yag telah 
dikumpulkan dari berbagai sumber. 

5. Mengomunikasikan 

Mengkomunikasikan dalam konteks pendekatan pembelajaran scientific 
dapat berupa penyampaian hasil atau temuan kepada pihak lain. 

Keterampilan menyajikan atau mengkomunikasikan hasil temuan atau 
kesimpulan sangat penting dilatih sebagai bagian penting dalam proses 
pembelajaran. Dengan kemampuan tersebut, peserta didik dapat 

mengkomunikasikan secara jelas, santun, dan beretika.  
 

Contoh: 
Peserta didik sesuai dengan kelompoknya menyajikan data dan kesimpulannya 
di depan kelas.  

 

C. Strategi dan Metode Pembelajaran 

Implementasi pendekatan scientific seperti yang diharapkan dalam kurikulum 
2013 memerlukan strategi yang berbeda dengan  kurikulum sebelumnya. 

Diperlukan pendayagunaan sumberdaya yang dimiliki sekolah secara efektif 
agar guru dan peserta didik dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran 
secara efektif. Beberapa strategi yang dapat ditempuh untuk mencapai hal 

tersebut adalah: 

1. Sumberdaya guru 

a. Guru merancang kegiatan pembelajaran secara rinci pada awal semester 
agar memiliki gambaran utuh aktivitas pembelajaran dan jadwal  

pelaksanaannya.  
b. Guru mata pelajaran IPS merancang skenario pembelajaran, sumberdaya 

yang diperlukan, lokasi kegiatan, untuk setiap pertemuan. 
c. Dalam proses perancangan kegiatan pembelajarannya, Guru mata 

pelajaran IPS menjalin komunikasi atau koordinasi dengan guru mata 

pelajaran serumpun untuk merancang aktivitas yang akan dilaksanakan 
bersama, termasuk tema, lokasi, jadwal serta sumberdaya yang 

diperlukan. 
d. Guru menyiapkan sumber belajar, media pembelajaran yang bervariasi 

(multimedia), data dan informasi pendukung pembelajaran. 

e. Guru melakukan review terhadap keterlaksanaan kegiatan pembelajaran 
dilihat dari waktu, lokasi, sumberdaya, ketersediaan data dan informasi, 
serta kesediaan lembaga mitra jika akan melakukan kunjungan. 

f. Guru membangun jejaring dengan lembaga lain dalam kaitannya dengan 
kegiatan pembelajaran, misalnya lembaga pemerintah dan swasta. 

2. Sumberdaya Peserta Didik 

a. Peserta didik dibiasakan berfikir kritis melalui proses pengamatan 
terhadap objek atau peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitarnya 
maupun di lingkungan yang lebih luas 

b. Peserta didik dibiasakan mengajukan sejumlah pertanyaan dan 
pendapat dari apa yang diamatinya.  

c. Peserta didik dibiasakan menelusuri data dan infomasi untuk mencari 
jawaban dari pertanyaan yang diajukannya.  

d. Peserta didik dibiasakan mengolah data dan informasi yag diperolehnya 

e. Peserta didik dibiasakan mencoba atau melakukan percobaan untuk 
menjawab atau membuktikan pertanyaan yang diajukannya 
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f. Peserta didik dibiasakan menganalisis data dan infomasi yang 
diperolehnya 

g. Peserta didik dibiasakan untuk membuat kesimpulan atau generalisasi 

dari hasil analisisnya 
h. Peserta didik dibiasakan berkolaborasi dalam kegiatan pembelajaran 

dengan sesama temannya  

i. Peserta didik dibiasakan untuk berinteraksi dengan lembaga-lembaga 
yang ada di masyarakat sebagai sumber data dan informasi 

3. Kelas  

a. Kelas dirancang agar memenuhi tuntutan kegiatan pembelajaran yang 
bervariasi, termasuk susunan tempat duduk peserta didik 

b. Kelas dilengkapi dengan sarana pendukung pembelajaran, misalnya 

perangkat multimedia  
c. Kelas dilengkapi dengan berbagai sumber pembelajaran, terutama akses 

terhadap buku dan internet.   

4. Sekolah 

a. Sekolah menyiapkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung 
kegiatan pembelajaran yang bervariasi, baik di dalam kelas maupun di 

luar kelas. 
b. Sekolah melakukan pengaturan atau alokasi sumberdaya dan jadwal 

untuk semua mata pelajaran agar tercipta sinergitas antar mata 
pelajaran   

c. Sekolah menata lingkungan sekitar atau halaman sekolahnya untuk 

mendukung kegiatan pembelajaran di luar kelas  
d. Sekolah membuat sejumlah kebijakan yang mendukung terlaksananya 

pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. 

e. Sekolah menjalin kemitraan dengan masyarakat dan lembaga lainnya 
untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran, baik kemitraan dalam 

bentuk pemanfaatan sarana dan prasarana lembaga mitra maupun 
sumberdaya manusia sebagai sumber belajar 

f. Sekolah melakukan monitoring dan evaluasi tentang keterlaksanaan 

kurikulum  

5. Lingkungan Masyarakat Sekitar 

a. Lingkungan masyarakat sekitar dapat dijadikan lokasi kegiatan 

pembelajaran 
b. Lingkungan masyarakat sekitar dapat dijadikan sumber pembelajaran 

 

D. Rancangan Pembelajaran 

Rancangan pembelajaran disusun dengan memperhatikan desain yang telah 

dipilih. Dalam menyusun rancangan pembelajaran, metode scientific harus 
terlihat dalam kegiatan pembelajarannya, khususnya kegiatan inti,  yaitu 
mencakup kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, 

menalar/mengasosiasi, dan mengkomunikasikan.  Langkah-langkah 
pembelajaran dapat disusun sedemikian rupa agar tetap merujuk pada 

model yang telah dipilih, misalnya ketika rancangan pembelajaran 
menggunakan desain discovery learning, maka langkah-langkah standar 
yang digunakan adalah  mengorientasikan peserta didik kepada masalah, 

mengorganisasikan peserta didik, membimbing penyelidikan individu dan 
kelompok,  mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Berbagai tahapan 

tersebut dapat disesuaikan dengan model scientific. 
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BAB V 
MODEL-MODEL PEMBELAJARAN IPS 

 

 
A. Macam-macam Model Pembelajaran IPS 

Pada Bab III telah dibahas desain dasar pembelajaran mata pelajaran IPS 
dengan metode scientific. Dalam mengimplementasikan desain pembelajaran 

dengan metode scientific tersebut dapat diperkuat dengan model-model 
pembelajaran antara lain: Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based 
Instruction),Pembelajaran  Berbasis Proyek (Project Based Learning), 

Menemukan (Inquiry), dan discovery. Konsep, karaktristik dan langkah-
langkah keempat model pembelajaran terebut nampak pada tabel berikut.  

 
Tabel 4. Konsep, Karaktristik dan Langkah-Langkah Keempat Model 

Pembelajaran 
 

N
O 

Model 
Pembelajaran 

Konsep Karakteristik Langkah-langkah 

1. Pembelajaran 

Berbasis 
Masalah 

Suatu 

metode 
pembelajaran 

yang ditandai 
adanya 
masalah 

nyata, 
sebagai 
konteks bagi 

peserta didik 
untuk belajar 

kritis dan 
ketrampilan 
memecahkan 

masalah 
serta 

memperoleh 
pengetahuan
. 

 Belajar diawali 

dengan masalah 

 Masalah yang 

diberikan 
berhubungan 

dengan dunia 
nyata peserta 

didik 

 Peserta didik 

melakukan 
proses belajar 
secara mandiri 

 Menggunakan 
kelompok kecil  

 Peserta didik 
dituntut 

mendemonstrasi
kan apa yang 

telah dipelajari 
dalam bentuk 
kinerja 

 Penyampaian Ide 

 Penyajian fakta 

 Mempelajarai 
masalah dan 

memecahkan 
masalah 

 Menyususn 

rencana tindakan 

 Evauasi proses 

pemecahan 

masalah 

2. Pembelajaran 
Berbasis 

Projek 

Pembelajaran 
yang 

menggunaka
n proyek 
sebagai 

media. 
Peserta didik 

melakukan 
eksplorasi, 
penilaian, 

interpretasi, 
sintesis, dan 
informasi 

untuk 

 Melibatkan para 

peserta didik 
dalam 
investigasi 

masalah yang 
berakhir dalam 
produk nyata. 

  Proyek-proyek 
yang dibuat 

untuk 
memperkuat 

kesempatan 
belajar di dalam 
kelas. 

 Penentuan 

pertanyaan 
mendasar 

 Menyusun rencana 

proyek 

 Merumuskan 

tujuan 
pembelajaran atau 

proyek 

 Menganalisis 

karakteristik 
peserta didik 

 Merumuskan 

strategi 
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menghasilka
n berbagai 

bentuk hasil 
belajar.  

 

 

 Proyek dapat 
berbeda-beda 

diantara peserta 
didik terkait 

dengan  materi 
pelajaran 
maupun 

cakupan 

 Proyek 

berkembang di 
luar pertanyaan 
yang menantang 

dan tidak dapat 
dijawab dengan 

belajar secara 
hafalan.  

 Proyek-proyek 

meletakkan 
peserta didik 

dalam sebuah 
peran aktif yaitu 

sebagai pemecah 
masalah, 
pengambil 

keputusan, 
peneliti, dan 
pembuat 

dokemen. 

 Proyek 

dilakukan 
secara 

kolaboratif dan 
inovatif, unik, 
yang berfokus 

pada pemecahan 
masalah yang 

berhubungan 
dengan 
kehidupan 

peserta didik 
atau kebutuhan 
masyarakat atau 

industri lokal. 

pembelajaran 

 Membuat lembaran 

kerja  

 Merancang 

kebutuhan sumber 
belajar 

 Merancang alat 
evaluasi 

 Menyusun jadwal 

 Evaluasi 

pengalaman 

 Menguji hasil 

 Monitoring 
 

 

3. Inquiry Pembelajaran 

yang 
melibatkan 

secara 
maksimal 
seluruh 

kemampuan 
peserta didik 
untuk 

mencari dan 
menyelidiki 

sesuatu 

 Menekankan 

kepada proses 
mencari dan 

menemukan.  

 Materi 

pelajaran tidak 
diberikan 

secara 
langsung.  

 Peran peserta 

didik dalam 
pembekajaran 

 Merumuskan 

masalah 

 Mengembangkan 

hipotesis 

 Menguji hipotesis 

 Menarik 

kesimpulan 

 Melakukan 

generalisasi dan 
menerapkan 
kesimpulan 
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(benda, 
manusia 

atau 
peristiwa) 
secara 

sistematis, 
kritis, logis, 
analitis 

sehingga 
mereka 

dapat 
merumuskan 
sendiri 

penemuanny
a dengan 
penuh 

percaya diri 

ini adalah 
mencari dan 

menemukan 
sendiri materi 
pelajaran,  

 Peran guru 
berperan 

sebagai 
fasilitator dan 
pembimbing 

peserta didik 
untuk belajar.  

 Menekankan 
pada proses 

berpikir kritis 
dan analitis 
untuk mencari 

dan 
menemukan 

sendiri 
jawaban dari 
suatu masalah 

yang 
dipertanyakan.  

 

4. Discovery Pembelajaran 
penemuan 

adalah teori 
belajar yang 

didefinisikan 
sebagai 
proses 

pembelajaran 
yang terjadi 

bila pelajar 
tidak 
disajikan 

dengan 
pelajaran 
dalam 

bentuk 
finalnya, 

tetapi 
diharapkan 
peserta didik 

mengorganis
asi sendiri. 

 Peran guru 

sebagai 
pembimbing.  

 Peserta didik 

dituntut belajar 
secara aktif.  

 Belajar 
mengajar yang 

berorientasi 
(berpusat) pada 

peserta didik.  

 Guru harus 

memberikan 
kesempatan 
muridnya untuk 

menjadi seorang 
problem solver, 
seorang scientis, 

historin, atau 
ahli 

matematika.  

 Bahan ajar tidak 

disajikan dalam 
bentuk akhir, 
tetapi peserta 

didik dituntut 
untuk 

melakukan 
berba-gai 

Persiapan 

 Menentukan tujuan 

pembelajaran. 

 Melakukan 

identifikasi 
karakteristik peserta 

didik  

 Memilih materi 

pelajaran. 

 Menentukan topik-

topik yang harus 
dipelajari peserta 

didik secara induktif 

 Mengembangkan 

bahan-bahan belajar 
yang berupa contoh-
contoh, ilustrasi, 

tugas dan 
sebagainya untuk 

dipelajari peserta 
didik. 

 Mengatur topik-

topik pelajaran dari 
yang sederhana ke 

topik yang 
kompleks, dari yang 
konkret ke abstrak, 

atau dari tahap 
enaktif, ikonik 
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kegiatan 
menghimpun 

informasi, 
membandingkan
, 

mengkategorika
n, menganalisis, 
mengin-

tegrasikan, 
mereorgani-

sasikan bahan 
serta membuat 
kesimpulan-

kesimpulan. 
 

sampai ke simbolik. 

 Melakukan penilaian 

proses dan hasil 
belajar peserta 

didik. 
Pelaksanaan 

 Pemberian 

rangsangan untuk  
membantu peserta 

didik dalam 
mengeksplorasi 

bahan. 

 Identifikasi masalah   

 Pengumpulan data 

 Verifikasi/pembukti

an 

 Menarik kesimpulan 

 

 

B. Pemilihan Model Pembelajaran 

Tidak ada model pembelajaran yang lebih baik dari model pembelajaran 

yang lain. Setiap model dapat digunakan sesuai dengan spesifikasi tujuan, 
rasional yang mendasari, sintaks pembelajaran, dan sistem pengelolaan dan 
pengaturan lingkungan yang diberikan pada manualnya. Oleh karena itu, 

guru hendaknya  menguasai dan dapat menerapkan berbagai model 
pembelajaran agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sangat 
beraneka ragam dalam lingkungan belajar yang merupakkan karakteristik 

sekolah sehingga sangat bervariasi. 

Dalam memilih model pembelajaran dimulai dari menganalisis karakteristik  

tujuan yang akan dicapai, materi, peserta didik, lingkungan belajar (alat-
alat, sarana dan prasarana, sumber belajar), serta kemampuan guru dalam 
sistem pengelolaan dan pengaturan lingkungan. Selanjutnya guru memilih 

model yang dapat mengakomodasi karakteristik-karakteristik tersebut. 
Tentu saja tidak semua karakteristik yang ada sesuai dengan spesifikasi 

model. Dalam hal ini guru hendaklah memilih karakteristik terpenting yang 
harus diakomodasi, atau menggunakan dua model secara bersamaan. Di 
samping itu dengan mempelajari  model-model pembelajaran IPS yang telah 

ada guru dapat mengembangkan/menciptakan model pembelajaran IPS 
sendiri. 

Pemilihan model pembelajaran (discovery learning, project based learning, 

atau problem based learning) sebagai pelaksanaan pendekatan saintifik 
pembelajaran memerlukan analisis yang cermat sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dan kegiatan pembelajaran. Pemilihan model pembelajaran 
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

Karakteristik pengetahuan yang dikembangkan menurut kategori faktual, 
konseptual, dan prosedural. Pada pengetahuan faktual dan konsepetual 
dapat dipilih discovery learning, sedangkan pada pengetahuan prosedural 

dapat dipilih project based learning dan problem based learning 

Karakteristik keterampilan yang tertuang pada rumusan kompetensi dasar 

dari KI- 4. Pada keterampilan abstrak dapat dipilih discovery learning dan 
problem based learning, sedangkan pada keterampilan konkrit dapat dipilih 

project based learning. 
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Pemilihan ketiga model tersebut mempertimbangkan sikap yang 
dikembangkan, baik sikap religius (KI-1) maupun sikap sosial (KI-2) 

 

1. Contoh Penerapan Pendekatan Scientific Diperkuat dengan Model 
Pembelajaran PBL 

a. Materi pembelajaran: “Keadaan penduduk Indonesia” 

b. Tujuan Pembelajaran: 

Setelah mengikuti proses pembelajaran ini peserta didik dapat: 

 Mendiskripsikan daerah yang  tingkat kepadatannya tinggi dan ada 

yang rendah. 

 Mengidentifikasi dampak positif/negatif bagi daerah yang 

penduduknya jarang dan yang padat. 

 Menemukan cara mengatasi persebaran penduduk yang tidak 

merata. 

c. Langkah-langkah  Pembelajaran Scientific diperkuat model 

pembelajaran berbasis masalah: 

Mengamati 

 Peserta didik mengamati peta kepadatan penduduk Indonesia  

Menanya 

 Peserta didik dimotivasi untuk bertanya mengapa suatu daerah ada 

yang tingkat kepadatannya tinggi dan ada yang rendah? Adakah 
dampak positif/negatif bagi daerah yang jarang dan yang padat? 

bagaimana cara mengatasi persebaran penduduk yang tidak merata?  

Mengumpulkan Informasi 

 Peserta didik mengumpulkan informasi terkait dengan kepadatan 

penduduk di Indonesia dari buku teks pelajaran, atlas, ensiklopedia 
geografi, media cetak/elektronik lainnya.  

Menalar/Mengasosiasi 

 Peserta didik menganalisis data yang diperoleh dalam kelompok kecil 

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan 

Mengomunikasikan/mengasosiasi 

 Peserta didik menyusun laporan tertulis dan mempresentasikannya 
di depan kelas.  

 
2. Contoh Penerapan Pendekatan Scientific Diperkuat dengan Model 

Pembelajaran Inquiry 

a. Materi pokok: Pemanfaatan sumberdaya alam 

b. Tujuan pembelajaran:  

Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran peserta didik 
dapat: 

 mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam yang telah 

memperhatikan keselarasan antara kepentingan ekonomi, 
lingkungan alam, dan lingkungan sosial  

 mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam yang belum 
memperhatikan keselarasan antara kepentingan ekonomi, 

lingkungan alam,  dan lingkungan sosial  

c. Langkah-langkah pembelajaran: 
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Mengamati 

 Peserta didik mengamati tayangan poster tentang pembangunan 

berkelanjutan (suistainable development) 

Menanya 

 Peserta didik menanyakan apa makna poster tersebut?  

 Apa yang dimaksud pembangunan berkelanjutan (suistainable 
development)? 

 Apa hubungan antara pembangunan berkelanjutan (suistainable 
development), aspek ekonomi (economy), aspek lingkungan sosial 

(society), dan aspek lingkungan alam (environment)? 

Mengumpulkan informasi 

 Peserta didik dalam kelompok kecil mengumpulkan informasi dari 

buku teks pelajaran, ensiklopedia geografi, media cetak/elektronik 
lainnya terkait dengan konsep pembangunan berkelanjutan 

 Peserta didik mengajukan hipotesis: pembangunan yang 
dilaksanakan di lingkungannya sudah memperhatikan aspek 

ekonomi, lingkungan alam dan lingkungan sosial.  

 Peserta didik dalam kelompok kecil mengumpulkan informasi terkait 

dengan pelaksanaanpembangunan di lingkungannya. 

 Peserta didik melakukan diskusi dalam kelompok kecil untuk 

membandingkan antara konsep pembangunan berkelanjutan dengan 
pelaksanaanpembangunan di lingkungannya dan menarik 

kesimpulan. 

Menalar/Mengasosiasi 

 Peserta didik menganalisis data yang diperoleh dalam kelompok kecil 

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan 
sehingga diperoleh kesimpulan 

Mengomunikasikan 

 Peserta didik melaporkan hasil diskusi untuk dipersentasikan di 

dalam kelas. 

 Peserta didik yang lain memberi masukan 

 Peserta didik dipandu guru merumuskan kesimpulan 
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BAB VI  
PENILAIAN 

 

A. Strategi Penilaian 

Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi 

untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Dalam kurikulum 
2013, untuk mengukur hasil belajar peserta didik menggunakan  penilaian 

otentik. Dalam penilaian otentik, dijelaskan bahwa penilaian hasil belajar 
peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan 
yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk 

menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah 
ditetapkan.  

Dalam pedoman ini, pengertian penilaian sama dengan asesmen. Terdapat 
tiga kegiatan yang perlu didefinisikan, yakni pengukuran, penilaian, dan 

evaluasi. Ketiga istilah tersebut memiliki makna yang berbeda, walaupun 
memang saling berkaitan. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan 
hasil pengamatan dengan suatu kriteria atau ukuran. Penilaian adalah 

proses mengumpulkan informasi/bukti melalui pengukuran, menafsirkan, 
mendeskripsikan, dan menginterpretasi bukti-bukti hasil pengukuran. 

Evaluasi adalah proses mengambil keputusan berdasarkan hasil-hasil 
penilaian. 

Penilaian dalam pembelajaran  IPS  mencakup: penilaian otentik, penilaian 
diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan harian, ulangan tengah semester, 
ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat 

kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah/madrasah (Permendikbud 
Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian). Dalam literatur istilah 

yang biasa digunakan adalah authentic assessment atau asesmen otentik. 
Dalam Kurikulum 2013 istilah yang dipakai adalah penilaian otentik. Istilah 
asesmen merupakan sinonim dari penilaian, pengukuran, pengujian, atau 

evaluasi. Istilah otentik merupakan sinonim dari  asli, nyata, valid, atau 
reliabel. Dalam kehidupan akademik keseharian, frasa asesmen otentik dan 

penilaian otentik sering dipertukarkan. Akan tetapi, frasa pengukuran atau 
pengujian otentik, tidak lazim digunakan. Permendikbud Nomor 66 Tahun 
2013 mendefinisikan penilaian otentik merupakan penilaian yang dilakukan 

secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan (input),  proses, dan 
keluaran (output) pembelajaran. Menurut Jon Mueller dalam Nuryani (2006) 

penilaian otentik merupakan suatu bentuk penilaian dimana para  peserta 
didiknya diminta untuk menampilkan tugas pada situasi yang 
sesungguhnya yang mendemonstrasikan penerapan keterampilan dan 

pengetahuan esensial yang bermakna. 

Penilaian otentik biasanya melibatkan suatu tugas bagi para peserta didik 
untuk menampilkan,  dan sebuah kriteria penilaian atau rubrik yang akan 
digunakan guru  untuk menilai penampilan peserta didik berdasarkan tugas 

tersebut. Tugas otentik adalah suatu tugas yang meminta peserta didik 
melakukan atau menampilkannya dan dianggap otentik jika: (i)  peserta 
didik diminta untuk mengkonstruk  respons mereka sendiri, bukan sekedar 

memilih dari yang  tersedia;  (ii) tugas merupakan tantangan yang mirip 
(serupa) yang dihadapkan dalam (dunia) kenyataan sesungguhnya. 

Menurut Baron’s (Marzano, 1993), dalam Nuryani 2006 ada  lima kriteria 
tugas  untuk penilaian  otentik, yaitu: 1) bermakna bagi peserta didik dan 

guru; 2)  tugas disusun bersama atau melibatkan peserta didik; 3)  



- 515 - 
 

menuntut peserta didik menemukan  dan menganalisis informasi sama 
baiknya dengan menarik kesimpulan tentang hal tersebut; 4) meminta 
peserta didik untuk mengomunikasikan hasil dengan jelas; 5) 

mengharuskan  peserta didik untuk bekerja. Beberapa hal yang perlu 
dipertimbangkan dalam menyiapkan tugas otentik  pada pembelajaran 
sains adalah: 1) lama pengerjaan, 2) jumlah tugas terstruktur, 3) partisipasi 

individu, kelompok atau kombinasi keduanya, 4) fokus evaluasi: produk 
atau proses, 5) keragaman cara komunikasi untuk menunjukkan kinerja 

peserta didik (Anonymous, 2005) dalan Nuryani 2006.  
Beberapa tugas penilaian kinerja dapat diwujudkan dalam bentuk:  

 Tes pilihan ganda diperluas, dengan memberikan alasan terhadap 

jawaban yang dipilih; 

 pertanyaan terbuka; 

 tugas kelompok atau individu; 

 interviu berupa  pertanyaan lisan dari guru; 

 observasi partisipatif; 

 portofolio sebagai kumpulan hasil karya peserta didik;  

 projek, ekspo atau demonstrasi; 
 

B. Bentuk Penilaian Sikap Pengetahuan, dan Keterampilan 

1. Penilaian Kompetensi Sikap 
a. Konsep  Penilaian Kompetensi Sikap 

Penilaian kompetensi sikap dalam pembelajaran IPS merupakan 
serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur sikap peserta 

didik sebagai hasil dari suatu program pembelajaran. Kurikulum 
2013, membagi kompetensi sikap menjadi dua, yaitu sikap spiritual 
yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang beriman dan 

bertakwa, dan sikap sosial yang terkait dengan pembentukan peserta 
didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung 
jawab. Sikap spiritual sebagai perwujudan dari menguatnya interaksi 

vertikal dengan Tuhan Yang  Maha Esa, sedangkan sikap sosial 
sebagai perwujudan eksistensi kesadaran dalam upaya mewujudkan 

harmoni kehidupan. 
Pada jenjang SMP/MTs, kompetensi sikap spiritual mengacu pada KI-
1:, sedangkan kompetensi sikap sosial mengacu pada KI-2:  Dalam 

konteks penilaian sikap, indikator merupakan tanda-tanda yang 
dimunculkan oleh peserta didik, yang dapat diamati atau diobservasi 
oleh guru sebagai representasi dari sikap yang dinilai. 

Di bawah ini dideskripsikan beberapa contoh indikator dari sikap-sikap 
yang tersurat dalam KI-1 dan KI-2 jenjang SMP/MTs.  

 
Tabel 5.  Nilai-nilai  Sikap, Deskripsi dan Indikator 

Nilai Sikap dan 
Diskripsi 

Indikator 

Sikap spiritual  
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Nilai Sikap dan 
Diskripsi 

Indikator 

Menghargai dan 
menghayati ajaran 
agama yang dianut 

 Mengucapkan syukur ketika 
berhasil mengerjakan sesuatu. 

 Berdoa sebelum menjalankan 
sesuatu. 

 Berdoa sesudah menjalankan 
sesuatu 

 Menjalankan ibadah tepat waktu. 

 Menjaga lingkungan hidup di 

sekitar rumah tempat tinggal, 
sekolah dan masyarakat 

 Memelihara hubungan baik dengan 
sesama umat ciptaan Tuhan Yang 

Maha Esa 

 Menghormati orang lain 

menjalankan ibadah sesuaidengan 
agamanya. 

Sikap sosial  

 Tidak menyontek dalam 

mengerjakan ujian  

 Tidak mengambil karya orang lain 

tanpa menyebutkan sumber 

 Mengungkapkan perasaan apa 

adanya  

 Menyerahkan kepada yang 

berwenang barang yang ditemukan 

 Mengakui kesalahan setiap berbuat 

tidak benar 

1. Jujur  

adalah perilaku 
dapat dipercaya 
dalam perkataan, 

tindakan, dan 
pekerjaan. 

2. Disiplin 

adalah tindakan yang 
menunjukkan 
perilaku tertib dan 

patuh pada berbagai 
ketentuan dan 

peraturan. 

 Datang tepat waktu 

 Patuh pada tata tertib atau aturan 

 Mengerjakan tugas sesuai  dengan 
waktu yang ditentukan 

3. Tanggungjawab 

adalah sikap dan 
perilaku seseorang 
untuk melaksanakan 

tugas dan kewajiban-
nya, yang 
seharusnya dia 

lakukan, terhadap 
diri sendiri, 

masyarakat, 
lingkungan negara 
dan Tuhan Yang 

Maha Esa 

 Melaksanakan tugas sekolah 

dengan baik  

 Mengembalikan barang yang 

dipinjam kepada pemilik 

 Meminta maaf atas kesalahan yang 

dilakukan 

 Menepati janji yang telah 

disepakati 

 Tidak menyalahkan orang lain 

untuk  kesalahan  sendiri 
 

 

 
   b.Teknik dan Bentuk Instrumen 

Teknik dan bentuk instrumen  untuk mengukur kompetensi sikap tampak 

pada tabel berikut. 
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  Tabel 6. Teknik dan Bentuk Instrumen 

NO TEKNIK BENTUK INSTRUMEN 

1 Observasi 1. Daftar Cek 
2. Skala penilaian (rating skale) 

disertai dengan rubrik. Skala 
penilaian dapat dalam bentuk 
skala likert atau skala semantik 

2. Penilian Diri 1.Daftar Cek 
2. Skala penilaian (rating skale) 

disertai dengan rubrik 

3. Penilaian antar 

teman 

1.Daftar Cek 

2. Skala penilaian (rating skale) 
disertai dengan rubrik 

4. Jurnal Catatan pendidik di dalam dan di 
luar kelas yang berisi informasi hasil 
pengamatan tentang kekuatan dan 

kelemahan peserta didik yang 
berkaitan dengan sikap dan perilaku 

 
Contoh Instrumen Beserta Rubrik Penilaian 
1. Pedoman Observasi Sikap Spiritual 

Petunjuk : 
Berilah tanda silang  (X) pada kolom skor sesuai sikap spiritual yang 

ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut : 
4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 
3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan 

      kadang-kadang tidak melakukan 
2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan  
      sering tidak melakukan 

1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 
Nama Peserta Didik  : …………………. 

Kelas     : …………………. 
Tanggal Pengamatan  : ………………….. 
Materi Pokok   : ………………….. 

 

No Aspek Pengamatan 
Skor 

1 2 3 4 

1 Berdoa sebelum  melakukan kegiatan     

2 Berdoa sesudah melakukan kegiatan     

3 Mengucapkan rasa syukur atas karunia 

Tuhan YME 

    

4 Memberi salam sebelum menyampaikan 

pendapat 

    

5 Memberi salam sesudah menyampaikan 

pendapat 

    

6 Mengungkapakan kekaguman terhadap 

Tuhan YME saat melihat ciptaanya 

    

7 Merasakan keberadaan  Tuhan YME     

Jumlah Skor     

 

 
          2. Lembar Penilaian Diri Sikap Spiritual 
 

              PETUNJUK 
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1. Bacalah pernyataan yang ada di dalam kolom dengan teliti 
2. berilah tanda silang(X) sesuai dengan sesuai dengan kondisi 

dan keadaan  kalian sehari-hari 

Nama Peserta Didik : …………………. 
Kelas   : …………………. 
Materi Pokok  : …………………. 

Tanggal   : …………………. 
 

 
No 

Pernyataan TP KD  SR SL 

1 Saya yakin atas keberadaan Tuhan 
YME 

    

2 Saya berdoa sebelum melakukan 
sesuatu kegiatan 

    

3 Saya berdoa sesudah melakukan 
sesuatu kegiatan 

    

4 Saya mengucapkan rasa syukur 
atas segala karunia Tuhan YME 

    

5 Saya memberi salam sebelum  

mengungkapkan pendapat di depan 
umum 

    

6 Saya memberi salam sesudah 
mengungkapkan pendapat di depan 

umum   

    

7 Saya mengungkapkan keagungan 
Tuhan pada saat mendapat nilai 

yang baik 

    

Jumlah     

 
3. Penilaian Antar Teman 

a. Daftar Cek  Lembar Penilaian antar Teman: Sikap Disiplin 
Petunjuk : 
Berilah tanda silang (X) pada kolom skor sesuai sikap disiplin yang 

ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut : 
Ya  = apabila peserta didik menunjukkan perbuatan sesuai  

               aspek pengamatan 
Tidak  = apabila peserta didik tidak menunjukkan perbuatan  
                sesuai aspek pengamatan. 

 
Nama peserta didik yang dinilai : ............... 

Kelas     : ............... 
Mata pelajaran   : ............... 
 

No Sikap yang diamati 
Melakukan 

Ya Tidak 

1 Masuk kelas tepat waktu   

2 Mengumpulkan tugas tepat waktu   

3 Memakai seragam sesuai tata tertib   

4 Mengerjakan tugas yang diberikan   

5 Tertib dalam mengikuti pembelajaran   

6 Mengikuti praktikum sesuai dengan langkah yang 
ditetapkan 

  

7 Membawa buku tulis sesuai mata pelajaran   

8 Membawa buku teks sesuai dengan mata pelajaran   

Jumlah   
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b. Skala Penilaian (rating scale)  Daftar Cek Penilaian antar Teman 

 
Nama peserta didik yang dinilai : ............... 

Kelas     : ............... 
Mata pelajaran   : ............... 
 

Berilah tanda silang pada kolom pilihan berikut dengan  
4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 

3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan 
      kadang-kadang tidak melakukan 
2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan  

      sering tidak melakukan 
1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 

 

No Aspek Pengamatan 
Skor 

4 3 2 1 

1 Tidak nyontek dalam mengerjakan soal ujian     

2 Tidak mengambil karya orang lain tanpa 
menyebutkan sumber dalam mengerjakan setiap 
tugas 

    

3 Mengemukakan perasaan sesuai  apa adanya      

4 Melaporkan informasi apa adanya     

 JUMLAH     

 
4. Jurnal 

      Petunjuk pengisian jurnal (diisi oleh guru): 

a) Tulis kejadian-kejadian yang dialami oleh peserta didik, baik yang 
merupakan kekuatan peserta didik, maupun kelemahan peserta didik 
sesuai dengan pengamatan guru terkait dengan Kompetensi Inti. 

b) Setiap kejadian per anak ditulis pada kartu yang berbeda. 
c) Simpanlah kartu tersebut di dalam folder masing-masing peserta 

didik 
 

  Jurnal 

Nama Peserta Didik : 
Nomor peserta Didik : 
Tanggal   : 
Aspek yang diamati : 
Kejadian  : 
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         c. Pengolahan Penilaian 
Informasi penilaian sikap bersumber dari hasil penilaian melalui 
teknik observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, dan jurnal. 

Pada akhir semester, guru mata pelajaran dan wali kelas berkewajiban 
melaporkan hasil penilaian sikap. Laporan penilaian sikap  dalam 
bentuk nilai kualitatif dan deskripsi  dari sikap peserta didik untuk 

mata pelajaran IPS. Nilai kualitatif menggambarkan posisi relatif 
peserta didik terhadap kriteria yang ditentukan. Kriteria penilaian 

kualitatif dikategorikan menjadi 4 kategori yaitu : 
a. Sangat Baik (SB) 
b. Baik (B), 

c. Cukup (C),  
d. Kurang (K).  

Penilaian deskripsi memuat uraian secara naratif pencapaian 
kompetensi sikap sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi 
dasar mata pelajaran IPS. Deskripsi sikap pada setiap mata pelajaran 

IPS menguraikan kelebihan sikap peserta didik, dan sikap yang masih 
perlu ditingkatkan.  Contoh uraian deskripsi sikap dalam mata 
pelajaran IPS : 

 Menunjukkan sikap yang baik dalam kejujuran, disiplin, namun 
sikap santun perlu ditingkatkan. 

       
2. Penilaian Kompetensi Pengetahuan 

a. Konsep Penilaian Kompetensi Pengetahuan 
Penilaian pengetahuan merupakan penilain potensi intelektual yang 
terdiri atas  tahapan mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, 

mensintesis, dan mengevaluasi (Anderson & Krathwohl, 2001). Penilaian 
terhadap pengetahuan peserta didik dapat dilakukan melalui tes tulis, tes 

lisan, dan penugasan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan dalam 
lampirannya dituliskan bahwa untuk semua mata pelajaran  IPS di SMP, 

kompetensi Inti yang harus dimiliki oleh peserta didik pada ranah 
pengetahuan adalah memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, dan budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
Pengetahuan faktual meliputi aspek-aspek pengetahuan istilah, 

pengetahuan khusus dan elemen-elemennya berkenaan dengan 
pengetahuan tentang peristiwa, lokasi, orang, tanggal, sumber informasi, 
dan sebagainya. Pengetahuan konseptual memuat ide (gagasan) dalam 

suatu disiplin ilmu yang memungkinkan orang untuk mengklasifikasikan 
sesuatu objek, maupun mengelompokkan (mengkategorikan) berbagai 

objek. Pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang bagaimana 
urutan langkah-langkah dalam melakukan sesuatu.  

 

    b. Teknik Penilaian dan Bentuk Instrumen 
Teknik penilaian kompetensi pengetahuan mata pelajaran IPS dilakukan 
dengan tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Teknik dan bentuk instrumen 

penilaian kompetensi pengetahuan mata pelajaran IPS dapat dilihat pada 
tabel berikut: 

 
Tabel 7. Teknik dan Bentuk Instrumen Penilaian Kompetensi Pengetahuan 

 

Teknik Penilaian Bentuk Instrumen 

Tes tulis Pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar-salah, 

menjodohkan, dan uraian. 
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Tes lisan Daftar pertanyaan. 

Penugasan Pekerjaan rumah 

Tugas observasi 
Tugas melakukan wawancara 

 
Instrumen penilaian tes tertulis dan instrumen penilaian penugasan mata 
pelajaran IPS nampak pada tabel berikut.  

 
 

Tabel 8.  Contoh Instrumen Penilaian Penugasan Mata Pelajaran IPS 

 
No

. 

Indikator 
Pencapaian 

Kompetensi 

Teknik 
Penilaian 

Bentuk 
Instrume

n 

Contoh Instrumen 

1. 3.1.1 Mengamati 

interaksi 
manusia di 

lingkungan 
tempat 
tnggal. 

Penugasa

n  

Pekerjaa

n rumah 

Tugas: 

Lakukan observasi tentang 
interaksi manusia di 

lingkungan tempat tinggalmu, 
dan buatalah laporan dari 
hasil observasi! 

 
c. Pelaksanaan Penilaian Pengetahuan 

Penilaian kompetensi pengetahuan mata pelajaran IPS dapat dilaksanakan 
dengan penilaian proses, penilaian tengah semester dan penilaian akhir 
semester. Penilaian proses dilakukan melalui ulangan harian dengan 

teknik tes tulis, tes lisan dan penugasan yang diberikan selama proses 
pembelajaran berlangsung. Rincian pelaksanaan penilaian ditampilkan  

pada tabel berikut: 
 

Tabel 9. Rincian Pelaksanaan Penilaian 

Waktu 
Pelaksanaan 

Penilaian 

Cakupan Penilaian 
Teknik 

Penilaian  
Bentuk Instrumen 

Penilaian 

Proses 

Seluruh indikator 

dari satu 
kompetensi dasar 
(KD) 

Tes tulis,  

Tes lisan, 
Penugasan 

 Pilihan ganda, isian, 

jawaban singkat, 
benar-salah, 

menjodohkan, dan 
uraian. 

 Daftar pertanyaan. 

 Pekerjaan rumah  

 

Ulangan 

Tengah 
Semester 

Seluruh indikator 

yang 
merepresentasikan 
seluruh KD selama 

8-9 minggu 
kegiatan belajar 
mengajar 

Tes tulis  Pilihan ganda, isian, 

jawaban singkat, 
benar-salah, 

menjodohkan, dan 
uraian. 

Ulangan 
Akhir 

Semester 

Seluruh indikator 
yang 

merepresentasikan 
semua KD pada 

semester tersebut 

Tes tulis  Pilihan ganda, isian, 

jawaban singkat, 
benar-salah, 
menjodohkan, dan 

uraian. 

 

3. Penilaian Kompetensi Keterampilan  
   a. Konsep dan Teknik Penilaian Ketrampilan       
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Penilaian kompetensi keterampilan merupakan penilaian yang dilakukan 
terhadap peserta didik untuk menilai sejauh mana pencapaian SKL, KI, 
dan KD khusus dalam dimensi keterampilan. SKL dimensi keterampilan 

adalah lulusan memiliki kualifikasi kemampuan pikir dan tindak yang 
efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang 
dipelajari disekolah dan sumber lain sejenis (Permendikbud 54 tahun 

2013 tentang SKL). Keterampilan ini meliputi: keterampilan mencoba, 
mengolah, menyaji, dan menalar.  Berdasarkan Permendikbud nomor 66 

tahun 2013 tentang Standar Penilaian,  pendidik menilai kompetensi 
keterampilan melalui penilaian kinerja, tes praktik, projek, dan penilaian 
portofolio. Pelaksanaan penilaian keterampilan dapat dilakukan pada 

ujian sekolah. Penilaian kompetensi  keterampilan dilakukan oleh 
pendidik secara berkelanjutan. Penilaian  kompetensi keterampilan IPS 

dilakukan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut 
peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan 
menggunakan tes praktik, projek, dan penilaian portofolio. Instrumen 

yang digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian (rating scale) yang 
dilengkapi rubrik.  

Contoh  

 

 

B. Pelaporan Hasil Penilaian 

Tahap akhir dari kegiatan penilaian adalah pelaporan hasil penilaian. 
Kegiatan Pelaporan Hasil penilaian pembelajaran baik oleh guru, satuan 
pendidikan, maupun oleh pemerintah menjadi informasi penting bagi 

pengguna (user). Dalam hal ini peserta didik, orangtua, dan masyarakat. 
Oleh karena itu hasil penilaian harus dilaporkan kepada pihak-pihak 

tersebut. 

 

Hasil penilaian guru terhadap keberhasilan peserta didik dilaporkan 

antara lain kepada wali kelas, kepala sekolah, dan orangtua. Laporan 

No. Aspek Penilaian Skor Catatan 

A Observasi/Mengamati   

1. Relevansi   

2. Kelengkapan   

3. Pembahasaan   

B Diskusi   

4 Ketrampilan 
mengkomunikasikan 

  

5 Ketrampilan mendengarkan   

6 Ketrampilan berargumentasi   

7 Ketrampilan berkontribusi   

C Presentasi   

8 Ketrampilan menjelaskan    

9 Ketrampilan 

memvisualisasikan 

  

10 Ketrampilan merespon   

D Mencipta (Produk)   

11 Proses   

12 Hasil (Desain visual)   

 Jumlah Skor N  

 Nilai   
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hasil belajar yang diberikan harus memperhatikan hal-hal sebagai 
berikut: 

 Informasi yang dilaporkan menggambarkan pencapaian kompetensi 

yang relevan 

 mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

 Dapat ditelusuri proses yang terjadi berkaitan dengan hasil 

penilaian yang diperoleh 

 Mudah dipahami oleh pengguna (peserta didik, orangtua, walikelas, 

kepala sekolah) 

 Hasil penilaian yang merujuk pada kompetensi Inti (KI-1 dan KI-2) 

tentang sikap menjadi masukan bagi keseluruhan sikap yang 
menggambarkan profil peserta didik oleh wali kelas dari semua 
mata pelajaran 

Pelaksanaan dan Pelaporan Penilaian 

Penilaian  hasil  belajar  oleh  pendidik  yang  dilakukan  secara 

berkesinambungan  bertujuan  untuk  memantau  proses  dan  
kemajuan belajar  peserta  didik  serta  untuk  meningkatkan  efektivitas 
pembelajaran. Penilaian  hasil  belajar  oleh  pendidik  memperhatikan  

hal-hal  sebagai berikut. 

a. Proses  penilaian  diawali  dengan  mengkaji  silabus  sebagai  acuan 
dalam  membuat  rancangan  dan  kriteria  penilaian  pada  awal 

semester.  Setelah  menetapkan  kriteria  penilaian,  guru  memilih 
teknik  penilaian  sesuai  dengan  indikator  dan  mengembangkan 

instrumen  serta  pedoman  penyekoran  sesuai  dengan  teknik 
penilaian yang dipilih.  

b. Pelaksanaan  penilaian  dalam  proses  pembelajaran  diawali  

dengan penelusuran  dan diakhiri dengan tes dan/atau nontes.  
Penelusuran dilakukan  dengan  menggunakan  teknik  bertanya  

untuk mengeksplorasi  pengalaman  belajar  sesuai  dengan  kondisi  
dan tingkat kemampuan peserta didik. 

c. Penilaian  pada  pembelajaran  tematik-terpadu  dilakukan  dengan 

mengacu  pada  indikator  dari  Kompetensi  Dasar  setiap  mata 
pelajaran yang diintegrasikan dalam tema tersebut.   

d. Hasil  penilaian  oleh  pendidik  dianalisis  lebih  lanjut  untuk 

mengetahui  kemajuan  dan  kesulitan  belajar,  dikembalikan  
kepada peserta  didik  disertai  balikan  (feedback)  berupa  komentar  

yang mendidik  (penguatan)  yang  dilaporkan  kepada  pihak  terkait  
dan dimanfaatkan untuk perbaikan pembelajaran. 

            Laporan hasil penilaian oleh pendidik berbentuk:  

Nilai  dan/atau  deskripsi  pencapaian  kompetensi,  untuk  hasil penilaian  

kompetensi  pengetahuan  dan  keterampilan  termasuk penilaian hasil 
pembelajaran tematik-terpadu. 

Deskripsi sikap, untuk hasil penilaian kompetensi sikap spiritual dan sikap 

sosial. 

Laporan  hasil  penilaian  oleh  guru disampaikan  kepada  kepala 
sekolah/madrasah  dan  pihak  lain  yang  terkait  (misal:  wali  kelas, guru  

Bimbingan  dan  Konseling,  dan  orang  tua/wali)  pada  periode yang 
ditentukan. 
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Penilaian  kompetensi  sikap  spiritual  dan  sosial  dilakukan  oleh semua  
pendidik  selama  satu  semester,  hasilnya  diakumulasi  dan dinyatakan 
dalam bentuk deskripsi kompetensi oleh wali kelas/guru kelas. 
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BAB VII 
MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

 

A. Media Pembelajaran 

Berdasarkan Permendikbud No 65 tahun 2013, media pembelajaran 
merupakan  alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi 

pelajaran. Media pembelajaran sangat beragam jenisnya. Tugas guru adalah 
menentukan media yang tepat untuk memilih media sesuai dengan materi 

pembelajaran.  

1. Jenis Media Pembelajaran 

Ada berbagai jenis media pembelajaran, yaitu: 

a. Gambar diam 
Gambar diam merupakan media pembelajaran IPS yang mudah, murah 

dan sangat bermanfaat dalam pembelajaran contohnya grafik, chart 
(kartu), peta, diagram, poster, komik, foto, lukisan, guntingan gambar 
surat kabar, majalah, atau hasil download atau diunduh/diambil gambar 

dari internet, foto-foto jaman penjajahan Belanda dan Jepang, dan lain-
lain. 

b. Rekaman suara  
Dengan menggunakan kemajuan teknologi informasi internet, guru dapat 
dengan mudah mendapatkan berbagai rekaman suara untuk 

pembelajaran. Sebagai contoh ketika guru hendak mengkaji sekitar 
perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada 

masa tersebut, televisi yang merekam berbagai peristiwa di berbagai 
daerah tidak ada. Gambar dan rekaman audio merupakan media yang 
paling memungkinkan didapatkan. Sebagai contoh guru dapat 

mengunduh file MP3 pidato Bung Tomo ketika menggelorakan rakyat 
Surabaya dalam melawan Sekutu.  Pidato ini dapat digunakan sebagai 
motivasi atau apersepsi dalam pembelajaran 

c. Televisi 
Televisi adalah bagian dari bentuk media audio visual. Penggunaan paling 

memungkinkan dan sangat luwes adalah menggunakan VCD sebagai alat 
pengembangan media televisi. Dengan menggunakan VCD, guru dapat 
memutar berbagai materi pembelajaran IPS yang banyak tersedia. Selain 

itu guru juga dapat membuat gambar sendiri dengan menggunakan 
kamera. Bahkan   guru dapat menugaskan peserta didiknya untuk 

mengambil beberapa gambar yang berhubungan dengan materi 
pembelajaran di masyarakat. Peserta didik dapat diberi tugas merekam 
gambar tentang kondisi kemiskinan, kondisi alam, penyakit sosial, dan 

sebagainya. Kemajuan era digital, peserta didik dapat dengan mudah 
merekam berbagai kejadian menggunakan kamera digital. 

d. Benda Asli atau orang (real things) 

Guru dapat mengumpulkan berbagai benda bebatuan, senjata, alat 
kesehatan, sebagai media pembelajaran atau  mengundang pelaku 

sejarah, hakim, jaksa, psikolog, polisi, untuk belajar dalam ruangan kelas. 
Dalam real things  guru juga dapat menggunakan simulasi sebagai media 
pembelajaran. Simulasi dapat berupa bentuk bermain peran (role playing) 

atau melihat kejadian secara langsung seperti persidangan, debat calon 
bupati, dan sebagainya. Karena banyak hambatan, sehingga simulasi 

untuk media pembelajaran IPS dapat diintegrasikan dengan model 
pembelajaran yang digunakan. Misalnya simulasi persidangan, simulasi 
debat calon presiden, simulasi debat anggota DPR, yang pelakunya adalah 
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para peserta didik. Atau guru dapat menggunakan rekaman audio visual 
kemudian ditayangkan menggunakan media audio  visual. 

e. Model 

Benda tiruan yang mirip atau menyerupai benda asli  seperti globe, 
miniatur candi, miniatur persidangan, lapisan tanah,  atau benda-benda 
kecil yang diperbesar seperti kuman adalah salah satu contoh bentuk 

model. Dalam pembelajaran IPS, guru juga dapat menggunakan model  
misalnya, ketika guru ingin menganalisis lapisan tanah, bagian gunung 

berapi,  proses persidangan dalam pengadilan, pasar. 

f. Laboratorium di luar ruangan (Out door laboratory) 
Pembelajaran IPS sangat memerlukan laboratorium di luar ruangan. 
Selama ini banyak media ini tersedia di berbagai lingkungan peserta didik. 
Laboratorium IPS harus dirancang terpadu, yang tidak hanya membawa 

peserta didik pada masalah satu disiplin ilmu, tetapi dipadukan dengan 
berbagai masalah-masalah sosial lainnya. Kebanyakan guru hanya 
sebatas mengajak peserta didik mengunjungi objek sejarah, atau objek 

geografi saja. Padahal lokasi tersebut dapat digarap menjadi laboratorium 
IPS. 

Laboratorium IPS yang dapat dikembangkan misalnya kompleks situs 
Ratu Boko, Dataran Tinggi Dieng, dan pegunungan Bromo. Di lokasi 
tersebut terdapat lab alam dan budaya yang dapat dikaji secara terpadu 

yakni vulkanisme, perkembangan kerajaan Hindu Buddha (eksistensi 
candi Dieng), interaksi sosial budaya, dan kegiatan ekonomi.  Pendekatan 
yang dilakukan adalah mengkaji Dataran Tinggi Dieng dan sekitarnya 

dalam dimensi sejarah, geografi, soiologi, antropologi, politik, hukum, dan 
ekonomi.  

g. Motion Pictures 
Gerlach (1980:333) mendefinisikan bahwa motion picture  adalah 
seperangkat gambar diam, yang biasanya berukuran 8 – 16 mm, yang 

dapat ditayangkan secara sederhana dan mudah. Pada masa lalu, untuk 
menghasilkan motion  picture,  kita harus merekam menggunakan film. 

Pada masa sekarang, penggunaan kamera digital sangat membantu dalam 
menghasilkan motion picture. Kamera digital yang harganya sangat 

terjangkau sangat memungkinkan guru mengembangkan model ini.  

h. Pengajaran terprogram dan pengajaran dengan bantuan komputer 
(Programmed    and computer-assisted  instruction) . 
Artinya pengajaran yang telah disiapkan dengan bantuan komputer. 
Kesulitan guru menghadirkan real things pelaku sejarah ke dalam kelas, 

dapat dihadirkan melalui komputer. Dengan teknologi internet peserta 
didik dapat berbincang-bincang langsung dengan tokoh yang berada di 
luar negeri. 

 

2. Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran   

Walaupun media pembelajaran sangat beragam, tetapi dalam kurikulum 
2013 pemanfaatan multimedia sangat ditekankan.  Dalam memilih media 

perlu diperhatikan kriteria pemilihan media pembelajaran, yaitu: 

a. Kesesuaian dengan Tujuan Pembelajaran 

Guru perlu memperhatikan dengan cermat tujuan yang ingin dicapai 

dalam kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dapat berimplikasi 
terhadap media pembelajaran yag akan dipilih. Minimal dapat 
diidentifikasi apakah tujuannya bersifat kognitif, afektif atau psikomotor. 
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b. Kesesuaian dengan materi  

Materi pembelajaran perlu diperhatikan dalam menentukan media 
pembelajaran, baik dari isi maupun kedalaman materinya.  Jika materi 

yang akan disampaikan tentang sumberdaya alam, maka media yang 
dapat digunakan adalah gambar contoh sumberdaya alam, model atau 
tiruan contoh sumberdaya alam dan film tentang sumberdaya alam.  

c. Kesesuaian dengan fasilitas pendukung, waktu, kondisi lingkungan 

Pemilihan media perlu memperhatikan fasilitas pendukung yang tersedia. 

Sebagai contoh,  media audio visual perlu didukung oleh ketersediaan 
listrik, layar, infokus dan lainnya. Waktu yang tersedia juga harus 
dipertimbangkan, misalnya ketika menggunakan media video, maka 

waktu penayangan disesuaikan dengan alokasi waktj yang tersedia. 
Keadaan lingkungan juga perlu diperhartikan  

d. Kesesuian dengan karakteristik peserta didik 

Karakteristik peserta didik dapat sangat beragam dilihat dari jumlah 
maupun kualitas. Jumlah kelas yang besar akan sulit dijangkau oleh 

media yang ukurannya kecil atau jumlahnya terbatas untuk dapat dilihat 
oleh peserta didik. Kualitas berkaitan dengan ciri dan kebiasaan peserta 
didik dalam belajar.  

e. Kesesuaian dengan gaya belajar 

Gaya belajar peserta didik dapat dibedakan menjadi visual, auditorial, dan 

kinestetik. Peserta didik yang memiliki tipe visual akan mudah mencerna 
materi yang disampaikan dengan media visual seperti video, televisi, 
gambar, dan lain-lain. Peserta didik yang memiliki tipe auditorial akan 

mudah mencerna materi yang disampaikan secara verbal dengan 
mendengarkan ceramah guru, diskusi, mendengarkan rekaman, dan lain-

lain. Tipe kinestetis akan mudah memahami materi yang disampaikan 
dengan cara dipraktekan atau dilakukan.   

f. Kesesuaian dengan teori 

Pemilihan media tidak didasarkan atas kesukaan guru terhadap media 
tertentu atau hanya sekedar selingan dan hiburan. Pemilihan media 
sebaiknya didasarkan atas hasil penelitian, sehingga telah teruji 

kelayakan atau kesesuaiannya.  

 

B. Sumber belajar  

Sumber belajar (learning resources) adalah segala sumber sesuatu atau daya 
yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan peserta didik, baik secara terpisah 

maupun dalam bentuk gabungan, dalam proses belajar mengajar untuk 
meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian kompetensi yang 

diharapkan. Berdasarkan Permendikbud No 65 tahun 2013, sumber belajar, 
dapat berupa buku, media cetak dan   elektronik, alam sekitar, atau sumber 
belajar lain yang relevan. Kurikulum 2013 sangat menekankan pemanfaatan 

sumber belajar yang beragam.  Selama ini sumber belajar lebih banyak 
menggunakan buku, sehingga dalam implementasi kurikulum baru harus 

lebih dikembangkan pemanfaan lingkungan sebagai sumber belajar.  

1. Bentuk-bentuk sumber belajar : 

a. Benda yang dipakai sebagai alat peraga baik yang sudah ada di sekitar 
maupun yang dirancang khusus 
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b. Orang yang mengandung informasi yamg dapat digunakan sebagai 
wahana bagi peserta didik untuk melakukan proses perubahan tingkah 
laku 

c. Buku-buku yaitu  teks wajib (buku peserta didik), buku guru (teacher’s 
manual), buku-buku penunjang lainnya misalnya LKS yang disiapkan 

guru sesuai dengan kebutuhan pembelajaran 

d. Berbagai aplikasi penggunaan teknologi yang disesuaikan dengan 
kondisi dan kemampuan sekolah misalnya cd games IPS 

e. Tempat atau lingkungan, misalnya perpustakaan, pasar, museum, 
sungai, gunung, tempat pembuangan sampah, kolam ikan dan lain 

sebagainya. 

f. Bahan yaitu segala sesuatu yang berupa teks tertulis, cetak, rekaman 
elektronik, web, dll yang dapat digunakan untuk belajar. 

g. Peristiwa dan fakta yang sedang terjadi, misalnya peristiwa kerusuhan, 
peristiwa bencana, dan peristiwa lainnya. 

Sumber belajar dapat pula dibedakan menjadi:  Pesan, Nara sumber, Bahan 
( Cetak , elektronik, dan objek lain), peralatan, alat Peraga, petunjuk guru 
(Teacher’s guidance, dan Lingkungan.   

2.   Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan sumber belajar  

a. Kondisi pengetahuan peserta didik untuk menentukan kedalaman dan 

keluasan bahan 

b. Merujuk kompetensi yang dijabarkan lebih lanjut dalam indikator 
pencapaian pada akhir kegiatan pembelajaran 

c. Media yang dibutuhkan untuk menunjang learning activity 

d. Menentukan sumber rujukan 

e. Mengantisipasi situasi dan kondisi beserta assessment  

f. Metode atau pendekatan yang cocok dengan karakteristik materi dan 
tujuan yang ingin dicapai. 

3. Prinsip-prinsip dalam pemilihan sumber belajar adalah sebagai berikut. 

a. Relevansi /keterkaitan. Sumber belajar hendaknya relevan atau ada 

kaitannya dengan pencapaian kompetensi inti dan kompetensi dasar.  

b. Konsistensi/ keajegan. Artinya terkait dengan suatu kompetensi inti dan 
kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik seyogyanya bahan 

ajar yang harus diajarkan itu   harus terkait dengan kompetensi yang 
harus dimiliki peserta didik. Demikian juga sumber belajar sebagai 
penunjang proses belajar juga harus relevan dengan kompetensi.  

c. Kecukupan artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai 
dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang 

diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit, dan tidak boleh terlalu 
banyak dengan mempertimbangkan kemampuan peserta didik. Jika 
terlalu sedikit akan kurang membantu mencapai kompetensi dasar dan 

kompetensi dasar. Sebaliknya, jika terlalu banyak akan membuang-
buang waktu dan tenaga yang tidak perlu untuk mempelajarinya.  

 
4. Menentukan Sumber Belajar 

Buku teks yang digunakan sebagai sumber belajar harus memenuhi kaidah-
kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam 
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menentukan sumber belajar mata pelajaran IPS tidak hanya terfokus dari 
materi buku teks saja, tetapi dapat pula bersumber dari sumber lainnya. 
Sumber-sumber itu dapat berupa peninggalan-peninggalan sejarah  seperti 

situs-situs sejarah berupa bangunan, monumen, museum, dan sebagainya 
yang ada di sekitar tempat tinggal atau dekat sekolah. Film-film 
dokumenter, arsip dan dokumen-dokumen resmi, menghadirkan 

narasumber baik itu pelaku sejarah atau saksi sejarah, majalah dan koran 
sejaman. Penentuan sumber belajar didasarkan pada Kompetensi Inti  dan 

Kompetensi Dasar  serta materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan 
indikator pencapaian kompetensi. Berikut adalah dasar pertimbangan 
menentukan sumber belajar.  

a. Pesan 

Pesan adalah seluruh informasi yang perlu dikemukakan dalam bentuk 
ide, konsep, fakta, pengertian dan data. Sumber belajar yang tepat dan 
akurat dapat memberikan informasi yang tepat serta menjadi pembawa 

pesan yang benar. Berdasarkan pengertian tesebut maka bahan ajar atau 
materi pelajaran juga merupakan pesan yang dikomunikasikan kepada 
peserta didik dalam pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang 

diaharpkan. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam 
menggunakan pesan sebagai sumber belajar adalah sebagai berikut: 

1) Menentukan informasi, ide, fakta, peristiwa data yang sesuai dengan 
pesan/ materi yang ingin disampaikan  

2) Pesan ditampilkan dalam bentuk gambar, cerita, diagram, tabel, 

grafik, ilustrasi/sketsa, informasi verbal yang memungkinkan 
terjadinya proses penelaahan, klarifikasi, dan diskusi pada peserta 
didik. 

3) Pesan ditampilkan secara menarik dan merangsang peserta didik 
untuk mengetahui informasi lebih jauh.  

4) Pesan ditampilkan atau disampaikan dengan diikuti pertanyaan-
pertanyaan pengarah (guide) dari guru yang membantu peserta didik 
untuk memahami materi pelajaran dengan baik melalui pesan 

tersebut.  

b. Nara sumber 

Penyampaian informasi tertentu ada kalanya kurang akurat apabila 
disampaikan oleh guru. Dalam hal ini guru dapat menghadirkan nara 
sumber alternatif ke kelas untuk memberikan penjelasan, berdiskusi 

dengan guru dan peserta didik atau memperagakan sesuatu kepada 
peserta didik. Nara sumber atau orang yang diundang ke kelas biasanya 
terkait dengan profesi tertentu, dapat berupa praktisi seperti pedagang, 

pengusaha, dokter dan ilmuwan. Beberapa pedoman untuk menggunakan 
nara sumber  sebagai sumber belajar adalah sebagai berikut: 

1) Menentukan informasi berupa pengetahuan, sikap, atau keterampilan 
yang ditargetkan melalui interaksi dengan nara sumber. Dalam hal ini 
guru perlu mengacu pada Kompetensi Dasar dan Indikator hasil 

belajar yang diharapkan.  

2) Guru ikut terlibat dalam kegiatan diskusi, mengajukan pertanyaan, 

atau mengajukan klarifikasi untuk memastikan bahwa semua 
informasi yang diperlukan dapat diperoleh peserta didik 

3) Peserta didik diberikan kesempatan yang luas untuk bertanya, 

berdiskusi atau mencoba peralatan yang dibawa oleh nara sumber. 
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4) Peserta didik perlu diberikan tugas untuk mencatat, membuat 
kesimpulan atau melaporkan hasil penelaahan untuk memastikan 
agar peserta didik memperhatikan dan terlibat aktif selama proses 

pembelajaran.   

c. Bahan ( Cetak, elektronik, dan objek lain  ) 

Media atau software yang mengandung pesan untuk disajikan. Bahan 

dalam hal ini meliputi bahan cetak dan elektronik. Buku, peta, tabel 
daftar perkalian merupakan contoh merupakan contoh bahan cetak. 

Sementara itu media presentasi atau program animasi komputer 
merupakan contoh bahan yang bersifat elektronik. Bahan juga dapat 
berupa obyek lainnya  yang dapat  dipelajari seperti kardus, kaleng, dadu, 

dll.  

Beberapa pedoman untuk menggunakan bahan sebagai sumber belajar 

antara lain: 

1) Memuat konsep/konsep atau materi yang perlu diajarkan atau 
memuat sikap serta keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik. 

2) Sesuai dengan kurikulum serta sesuai dengan tingkat pemahaman 
dan perkembangan peserta didik baik terkait isi, bahasa, maupun 
konteks yang digunakan.  

3) Penggunaannya melibatkan peserta didik jika  telah dibekali 
keterampilan untuk mengoperasikannya.  

4) Jika peserta didik ditugaskan untuk mencari bahan sendiri 
hendaknya diberikan pedoman yang jelas terkait  isi dan karakteristik 
bahan yang diperlukan.  

5) Bahan berupa benda perlu dipilih dan direncanakan dengan baik agar 
tidak membahayakan keselamatan peserta didik.  

d. Peralatan 

Peralatan  di sini adalah segala sesuatu  seperti media atau hardware 
yang dapat digunakan atau dioperasikan untuk menyampaikan pesan 

dalam bahan ajar. Contoh media yang digunakan adalah komputer,  
pemutar CD. dll.   

Pedoman penggunaan peralatan sebagai sumber belajar antara lain: 

1) Dicek terlebih dahulu kondisi serta kelayakannya.  

2) Peserta didik perlu dilatihkan  cara menggunakannya. 

3) Mempertimbangkan taraf perkembangan peserta didik.   

e. Alat Peraga 

Alat peraga merupakan media pembelajaran yang digunakan untuk 

membawakan ciri-ciri konsep yang dipelajari, yaitu seperangkat benda 
kongkrit yang dirancang, dibuat dan dihimpun/disusun secara sengaja 

untuk membantu menanamkan atau mengembangkan konsep-konsep 
atau prinsip-prinsip.  

f. Petunjuk guru (Teacher’s guidance) 

Petunjuk guru merupakan suatu urutan prosedur pembelajaran, 
pengelolaan KBM dan sumber belajar yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan. Penggunaan petunjuk guru sebagai sumber belajar 
biasanya disertai dengan penggunaan peralatan tertentu. Contoh 
petunjuk guru sebagai sumber belajar misalnya  urutan langkah guru 

mendemonstrasikan cara melukis sudut istimewa menggunakan 
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penggaris dan jangka. Penggunaan alat beserta urutan langkah melukis 
dijelaskan dalam tiap langlah sehingga setiap guru yang membacanya 
dapat menghasilkan lukisan yang benar. Dalam hal ini, jangka dan 

penggaris merupakan peralatan yang digunakan. Pedoman  petunjuk guru 
sebagai sumber belajar antara lain: 

1) Guru perlu mempelajari terlebih dahulu petunjuk yang akan dijadikan 

sumber belajar 

2) Teknik atau metode dipastikan tidak membahayakan peserta didik.  

3) Menuliskan langkah-langkah teknik/metode yang akan dilakukan . 

4) Memberikan arahan kepada peserta didik tentang pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap yang perlu dipelajari  melalui metode yang 

didemonstrasikan atau dikerjakan.  

g. Lingkungan  

Lingkungan adalah situasi atau wahana  di sekitar peserta didik yang 
dapat digunakan untuk menyampaikan pesan.  Lingkungan merupakan 
sumber belajar yang paling ekonomis karena telah tersedia, seperti 

ruangan kelas, perpustakaan, kebun sekolah, pasar dan lain-lain.  

Pedoman  menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar antara lain: 

1) Dipilih sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai serta pengalaman 

belajar yang diharapkan 

2) Direncanakan dengan baik sebelum mengunjungi lokasi (lingkungan) 

agar aktivitas belajar  dapat berjalan lancar dan efisien.  

3) Merencanakan pengelolaan selama berada di lingkungan 
tersebut/pertimbangan keselamatan peserta didik.  

4) Mudah dijangkau agar ekonomis  waktu dan biaya.  

5) Jika lingkungan  sumber belajar cukup jauh atau memerlukan 

transportasi tertentu, guru perlu meminta guru lainnya untuk 
membantu mendampingi peserta didik.  
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BAB VIII 
GURU SEBAGAI PENGEMBANG BUDAYA SEKOLAH  

 

A. Kultur Sekolah 

Kurikulum 2013 menuntut adanya sejumlah perubahan budaya sekolah. 
Tanpa perubahan budaya sekolah, maka implementasi Kurikulum 2013 

akan sulit diwujudkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 
mengembangkan kultur sekolah, seperti yang dituntut dalam Kurikulum 

2013, adalah:  

a. Sekolah berkewajiban menyediakan iklim yang kondusif bagi guru dan 

peserta didik untuk melakukan aktivitas belajar.  
b. Sekolah tidak hanya menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung 

pembelajaran, tapi juga memberikan ruang (peluang)bagi guru untuk 
mengembangkan inovasi dalam pembelajaran, melaksanakan 
pembelajaran yang bervariasi dilihat dari media, model, sumber dan 

media pembelajaran, serta melakukan refleksi tentang proses dan hasil 
pembelajaran. 

c. Sekolah  memberikan akses yang luas bagi guru dan peserta didik untuk 

memperluas wawasan dan keterampilannya. 
d. Sekolah selalu melakukan  monitoring dan evaluasi keberhasilan 

implementasi kurikulum di sekolahnya.   
e. Seolah memberikan apresiasi terhadap kinerja dan prestasi guru dan 

peserta didik atas capaian-capaiannya dalam pembelajaran.  

f. Sekolah berupaya memfasilitasi kemitraan dengan lembaga lain atau 
masyarakat dalam mendukung keberhasilan pembelajaran. 

B. Sekolah sebagai aktivitas belajar 

Sekolah menjadi tempat bagi warganya untuk melakukan berbagai aktivitas 

belajar, tidak hanya di dalam kelas tetapi juga di perpustakaan, 
dilaboratorium, dan diluar kelas. Peserta didik dibiasakan mengamati 
berbagai objek dan peristwa, bertanya, mengumpulkan berbagai data, 

mengolah data, membuat kesimpulan dan menyampaikan hasil 
kesimpulannya. Belajar tidak hanya dalam konteks membaca buku tetapi 
juga melakukan aktivitas sepertipraktik, memimpin, menyampaikan 

pendapat dan lain-lain.  

Guru juga dibiasakan untuk melakukan kegiatan dalam kerangka 
menambah wawasan, menemukan dan melaksanakan inovasi pembelajaran, 
refleksi tehadap proses dan hasil pembelajaran, serta berbagi pengetahuan 

dan pengalaman dalam keberhasilan pembelajaran dengan kolega di 
sekolah, pimpinan sekolah, dan stakeholders lainnya di luar sekolah. 

 

C. Peran Guru  

Guru tidak hanya menjadi penyampai ilmu tetapi pemberi contoh atau 
teladan dalam kehidupan sehari-hari bagi peserta didiknya. Dalam konteks 

sebagai pengembang akivitas belajar, maka guru dapat memotivasi, 
mendorong, memfasilitasi peserta didik untuk melakukan berbagai bentuk 

aktivitas belajar. Aktivitas belajar dapat dikembangkan olehguru,baikdalam 
bentuk problem based learning, project based learning, maupun 
discoverylearning. Dalam pelaksanaannya, guru dapat megembangkan 
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diskusi, debat, brainstorming, latihan, praktik, dramatisasi,  fieldstrip, 
eksperiment, dan lain-lain. 

Guru juga dapat berperan sebagai inovator dalam bidang pelajaran yang 
digelutinya, seperti mampu melakukan refleksi, penelitian sederhana, 

menuangkan gagasan dalam bentuk lisan dan tulisan, serta menjadi 
motivator bagi masyarakat sekitar dalam perubahan sosial. 

D.  Profil atau Sosok Guru 

1. Guru selalu memegang teguh kode etik guru dalam menjalankan tugas 
profesional sebagai pendidik. 

2. Guru  terus belajar untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya, 
baik melalui pendidikan formal (S2 dan S3), seminar,  pelatihan, 

penelitian, menyusun karya tulis dan lain-lain. 
3. Guru selalu berupaya memutakhirkan pengetahuan dan 

keterampilannya  dengan selalu mengakses berbagai sumber informasi 

seperti buku, internet, dan sumber lainnya.  
4. Guru mampu menggunakan sumber belajar yang beragam dalam 

kegiatan pembelajarannya, baik dalam bentuk tulisan, video atau film 

yang terkait dengan tema yang dipelajari, dan objek atau peristiwa yang 
ada di lingkungan sekitarnya. 

5. Guru memberikan contoh ketauladanan untuk membangun sikap 
spiritual dan sosial pesreta didik. 

 

E. Memanfaatkan Lingkungan Alam, Sosial, dan Warisan Budaya 

Dalam Kurikulum 2013 sangat ditekankan tentang pentingnya peserta didik 

mengenali dan memahami fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya. 
Kegiatan pembelajaran selalu mengkaitkan materi dalam lingkup yang lebih 
luas dengan peristiwa atau objek yang ada atau terjadi dalam lingkungan 

sekitarnya. Dengan cara demikian, peserta didik tidak asing di 
lingkungannya sendiri. 
Lingkungan sekitar, mulai dari yang terdekat hingga terjauh, kongkrit dan 

abstrak, serta sederhana dan kompleks, harus dikenali secara akrab dan 
baik oleh peserta didik. Begitu juga dengan pranata dan nilai-nilai sosial 

yang ada di lingkungannya harus dipahami dan diapresiasi dengan baik. 
Manakala hal-hal yang berkenaan dengan warisan budaya di masa lalu yang 
mempengaruhi peradaban sekarang harus dikenali dan dihargai dengan baik 

dan benar. 
 

F. Kerjasama antara Guru, Peserta didik, Orang Tua dan Masyarakat 

1. Kerjasama antar guru 
Dalam kurikulum 2013, ditekankan pentingnya kegiatan belajar lintas mata 

pelajaran. Karena itu, guru tidak lagi hanya bekerja sendiri atau hanya 
dengan rekan satu rumpun mata pelajaran. Guru mesti bekerjasama atau 
membangun komunikasi lintas mata pelajaran untuk mengkaji tema 

tertentu, baik dalam kelas maupun luar kelas. Kegiatan seperti ini sebaiknya 
dirancang di awal semester, sehingga persiapannya lebih matang.  

 
2. Kerjasama Guru dengan Peserta didik  

a. Guru selalu memantau perkembangan belajar setiap individu peserta didik 

dan memberikan bimbingan terhadap permasalahan yang dihadapinya. 
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b. Guru selalu memberikan kesempatan pada setiap peserta didik untuk 
bertanya, menyampaikan pendapat, dan meminta pertimbangan atas 
masalah yang dihadapinya(?) dalam kegiatan pembelajaran. 

c. Guru selalu membangun komunikasi dengan peserta didik untuk meminta 
masukan dari mereka tentang pengalaman belajar yang telah 
dilaksanakan. 

d. Guru membangun komunikasi dengan peserta didik dalam merancang 
dan melaksanakan aktivitas pembelajaran yang akan dilaksanakannya.  

 
 

3. Kerjasama Guru dengan Orang Tua 

a. Guru selalu berkomunikasi dengan orang tua tentang perkembangan 
belajar anaknya. 

b. Guru selalu membangun komunikasi dengan orang tua tentang 
kesulitan-kesulitan belajar yang dihadapi anaknya. 

c. Guru selalu berkomunikasi dengan orang tua dalam menyelesaikan 

tugas-tugas belajarnya. 
d. Guru selalu berkomunikasi dengan orang tua tentang berbagai rencana 

pembelajaran yang memerlukan dukungan keterlibatan orang tua. 

e. Guru selalu membangun komunikasi dengan orang tua tentang minat, 
bakat, dan perkembangan anak didik di masa depan. 

 
4. Kerjasama Guru dengan masyarakat 

a. Guru selalu membangun komunikasi atau kemitraan dengan lembaga-

lembaga yang ada di masyarakat dalam mendukung  aktivitas 
pembelajaran peserta didik, baik sebagai nara sumber, sumber data, 

responden dan lain-lain. 
b. Guru selalu membangun partisipasi masyarakat dalam mensukseskan 

kegiatan sekolah, khususnya kegiatan pembelajaran. 

c. Guru selalu aktif dalam Himpunan Profesi untuk menambah wawasan, 
keterampilan, dan membangun jejaring dalam rangka meningkatkan 
kompetensi secara profesional. 
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BAB IX 
PENUTUP 

 

Pembelajaran IPS di SMP idealnya dilaksanakan secara terpadu. Pembelajaran 
terpadu dalam IPS dapat dikembangkan dalam 10 model keterpaduan seperti 

disampaikan Forgaty (1991). IPS sebagai mata pelajaran yang bertujuan untuk 
membentuk warga negara yang baik, yang mampu memahami kondisi 

ruangdan masalah sosial serta upaya pemecahannya, seharusnya lebih 
mengedepankan pengembangan afektif dan psikomotorik, dari pada hanya 
kognitif. 

Pembelajaran IPS, sesuai dengan kurikulum 2013, idealnya dilaksanakan 

dengan pendekatan ilmiah (scientific  approach), diperkuat dengan pendekatan 
berbasis proyek, pendekatan berbasis masalah, inquiry, dan discovery.Guru 
hendaknya memiliki kemampuan untuk memilih dan melaksanakan 

pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik serta 
kondisi pembelajaran lainnya, sehingga tujuan pembelajaran IPS dapat dicapai 

dengan maksimal. 

Pembelajaran IPS harus ditunjang dengan sumber belajar (learning resources) 

yang kaya dan beragam. Dengan demikian, segala sumberbelajar dapat 
dimanfaatkan oleh guru dan peserta didikdalam proses belajar-mengajar untuk 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian kompetensi yang 
diharapkan.Sumber belajar yang beragam itu dapat berupa buku, media cetak 
dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan.  

Teknik penilaian pembelajaran IPS yang direkomendasikan dalam kurikulum 
2013 menggunakan teknik penilaian autentik, yaitu teknik penilaian yang 

mengukur kompetensi peserta didik yang sebenarnya. Kompetensi peserta 
didik yang sebenarnya meliputi kompetensi afektif, kognitif dan psikomotorik. 

Dengan demikian penilaian hasil belajar peserta didik meliputi penilaian sikap, 
pengetahuan dan ketrampilan.  

Buku Pedoman Guru IPS ini sekedar memberikan gambaran umum (guideline) 
tentang apa, mengapa, dan bagaimana pembelajaran IPS yang ideal serta 

langkah-langkah guru untuk memahami dan melaksanakan proses 
pembelajaran IPS yang baik. Walau bagaimanapun, guru masih diberi peluang 
dan ruang untuk mencari, menemukan, dan melaksanakan 

pendekatan/strategi pembelajaran IPS yang lain, sesuai dengan karakteristik, 
kepentingan, dan kondisi di lapangan/sekolah masing-masing.  

 


