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BAB  I 

PENDAHULUAN 

A.   Latar Belakang Masalah  

       Menghadapi kehidupan abad 21 merupakan tantangan yang berat bagi 

generasi masa kini. Perkembangan dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi 

memacu manusia untuk saling berlomba dan bersaing dengan hasil ciptaannya. 

Satu hal yang dikhawatirkan adalah manusia akan memuja sekaligus diperbudak 

oleh hasil kreasinya, manusia makin sekuler, materialistik dan individualiastik. 

Selain itu semakin canggihnya pola komunikasi yang menglobal mempercepat 

terjadinya proses dehumanisai dan lompatan perubahan. Hal ini menjadikan misi 

dan peran pendidikan semakin penting dan berat. 

      Dalam Undang-Undang  No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dinyatakan bahwa:   

      Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara ( Bab I, 

Pasal 1 ayat 1). 

 

  Dalam hal ini terkandung makna bahwa pendidikan merupakan usaha 

generasi tua untuk mengembangkan potensi genarasi muda yang meliputi 

pengetahuan, pengalaman, kecakapan, serta keterampilan sebagai usaha 

menyiapkan anak bangsa agar dapat memenuhi fungsi hidupnya, jasmaniah 

maupun rohaniah serta mampu memikul tanggung jawab moril dari segala 

perbuatannya. Pendidikan pada hakikatnya selalu diarahkan pada upaya 

pembangunan masyarakat masa depan yang mengikuti alur yang benar-benar 

berkemanusiaan yang menekankan pade perkembangan potensi khas setiap orang 

sebagai makhluk  manusia. “Pendidikan adalah ikhtiar manusiawi pemberdayaan 

manusia yang menuju ke arah pengembangan human dignity yaitu harkat dan 

martabat manusia atau memanusiakan manusia” (Wiyanarti, 2011:2). 
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Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan salah satu bidang kajian yang diberikan di 

pendidikan formal (sekolah) dalam rangka  mendukung ketercapaian tujuan 

pendidikan nasional.  Ilmu Pengetahuan Sosial di sekolah dirancang sebagai 

wahana dan alat untuk mengarahkan, membimbing dan membantu peserta didik 

mengembangkan jati diri warga negara Indonesia dan warga dunia yang memiliki 

komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat yang 

majemuk, baik secara nasional maupun secara global melalui pencapaian 

pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam 

kebiasaan berpikir dan bertindak untuk bertahan hidup, menyesuaikan diri dan 

berhasil di masa depan. O’Neil dalam Wiyanarti (2011:3) mengemukakan bahwa: 

  Sekolah sebagai wahana transmisi dan transformasi nilai-nilai sosial dan  

perilaku, memberi peluang kepada peserta didik untuk pengenalan dan 

analisis nilai-nilai, perilaku dan perkiraan-perkiraan dasar yang 

menggarisbawahi isu-isu sosial dan memeragakan kepedulian terhadap apa 

yang dipelajari di kelas kepada kegiatan-kegiatan yang memiliki makna 

penting dalam kehidupan sehari-hari.  

 

       Hal ini mengandung  makna  bahwa komitmen dan kesadaran terhadap nilai-

nilai kemanuaisan  dapat dikembangkan melalui pengembangan kemampuan 

kecakapan sosial di sekolah. Dengan demikian apabila pendidikan dianggap 

sebagai wahana dan sarana untuk mewujudkan cita-cita nasional, maka Ilmu 

Pengetahuan Sosial menjadi tiang penyangga dan sumber kekuatan bagi 

berfungsinya sarana tersebut secara efektif. 

Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu bidang 

kajian yang diberikan dalam pendidikan formal di sekolah menengah pertama. 

 Mata Pelajaran IPS mempunyai 3 (tiga) karakterisik yang menonjol : 

1.  Berkenaan dengan fungsi dan tujuannya:  

     Pengajaran IPS berfungsi  untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman 

dan kemampuan   analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki 

kehidupan bermasyarakat yan dinamis (Depdiknas, 2006: 26). Tujuan  mata 

pelajaran IPS adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut.  

a.  Mengenal  konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan  masyarakat 

dan lingkungannya. 
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b.  Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu,  

inkuiri,  memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. 

c. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan   

kemanusiaan.  

d.  Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam  

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

     ( Depdiknas, 2006: 27) 

2. Berkenaan dengan cara penyajian: 

Menurut National Council of Social Studies (NCSS, 1994:11) penyajian mata 

pelajaran IPS hendaknya bermakna, terpadu, berdasarkan atas nilai, memiliki 

tantangan dan aktif. 

3. Berkenaan dengan  materi; 

    IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang 

berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SMP/MTs Mata Pelajaran IPS 

memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi (Depdiknas, 

2006:27). 

           Dari ketiga karakteristik tersebut, Mata Pelajaran IPS yang diberikan di 

sekolah menengah pertama lebih diarahkan untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi  di masyarakat, 

memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, 

dan terampil mengatasi masalah, baik menimpa dirinya sendiri ataupun yang 

menimpa masyarakat. Dengan demikian dalam diri peserta didik harus 

ditumbuhkan untuk memahami IPS secara komprehensif. Dalam posisi inilah 

peran guru menjadi sangat menentukan dalam membentuk persepsi siswa terhadap 

perlunya memahami IPS sebagai bagian dari pembentukan kecakapan dasar 

generasi muda agar mampu mengambil keputusan yang tepat dengan kepentingan 

umum dalam masyarakat yang majemuk, demokratis dan ketergantungan 

masyarakat dunia.  Hal ini dianggap penting karena dalam proses kehidupan 

selalu terjadi perubahan (change) dan kondisi yang dinamis tersebut 

membutuhkan fleksibilitas, ketegaran, dan kemauan menghadapi tantangan.  

      Pembentukan persepsi tentang perlunya memahami IPS dan penumbuhan 

kemauan untuk memahami IPS secara komprehensif dilakukan melalui proses 

pembelajaran yang bermakna, terpadu, berdasarkan atas nilai, memiliki tantangan 
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dan aktif. Dalam hal ini guru dituntut untuk mengembangkan proses yang mampu 

meningkatkan kecakapan sosial siswa termasuk kemampuan kepekaan sosial.  

   Banyak ragam pendekatan dalam pembelajaran IPS yang dapat 

dikembangkan, disesuaikan dengan tujuan pembelajaran IPS dan tingkat abstraksi 

yang dapat diserap oleh peserta didik. Pendekatan-pendekatan yang dapat 

digunakan antara lain ”(1) pendekatan tematis, (2) pendekatan regresif, (3) 

pendekatan kronologis” (Kamarga, 2000: 12). 

Pendekatan tematis digunakan untuk tujuan pengembangan kemampuan   

yang mendalam menyangkut tema-tema kehidupan. Dalam hal ini fokus perhatian 

lebih kepada analisis terhadap kecenderungan kehidupan masyarakat dalam 

rangka mengembangkan generalisasi.  Pendekatan regresif merupakan suatu 

model penjabaran kronologis dengan arah terbalik (dari masa sekarang untuk 

kemudian mundur arah masa lampau). Tingkat kesulitan penggunaan pendekatan 

ini menyelaraskan perkembangan kecenderungan masa kini yang dapat dijadikan 

titik pijak untuk mencari benang merah yang menguhubungkannya dengan 

peristiwa masa lampau.  Pendekatan kronologis merupakan pendekatan model 

pendekatan yang bisa dikembangkan dalam pembelajaran IPS disiplin sejarah. 

Pendekatan ini dikembangkan berdasarkan perkembangan garis waktu dan 

merupakan model yang dapat dengan mudah diserap oleh siswa. 

       Pembelajaran IPS di SMP merupakan tahapan implementasi kurikulum yang 

dilaksanakan secara terpadu dalam rangka mengembangkan kecakapan dasar 

generasi muda atau siswa agar mampu mengambil keputusan yang tepat berkaitan 

dengan kepentingan umum dalam masyarakat yang majemuk, demokratis, dan 

ketergantungan masyarakat dunia.  Pengembangan kecakapan dasar tersebut 

meliputi:  pengembangan kemampuan berpikir logis dan kritis, pengembangan 

rasa ingin tahu, kemampuan inkuiri, kemampuan memecahkan masalah, dan  

pengembangan kepekaan sosial sebagai keterampilan dalam kehidupan sosial. 

Pengembangan kemampuan kepekaan sosial dalam Mata Pelajaran IPS 

dikembangkan dari isu, peristiwa atau permasalahan kehidupan sosial sebagai 
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tema kemudian dikaji dengan berbagai cabang ilmu sosial terutama geografi, 

sosiologi, ekonomi, sejarah.  

        Pembelajaran yang dimulai dari permasalahan atau tema aktual yang dikaji 

berdasarkan ilmu-ilmu sosial seperti geografi, sosiologi, ekonomi, sejarah secara 

terpadu memungkinkan memberikan kesempatan untuk mengembangkan sikap 

sosial yang memandang suatu permasalahan kehidupan secara holistik. 

Permasalahan kehidupan sosial yang dicermati siswa dari berbagai aspek disiplin 

ilmu sosial memberikan peluang kepada siswa menentukan penilaian tepat. Dalam 

arti lain, pembelajaran yang mengkaji suatu permasalahan secara terpadu 

memungkinkan terbangunnya sikap kepekaan sosial pada diri siswa dalam 

memandang suatu permasalahan kehidupan sosial dari berbagai aspek kajian ilmu. 

      Pembelajaran Mata Pelajaran IPS di SMP dilaksanakan untuk mencapai tujuan 

sebagaimana dituntut dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar yang sarat 

dengan pengembangan sikap dan perilaku, seperti menghormati, menghargai, dan 

menginterpretasikan. Hasil belajar IPS pada dasarnya merupakan refleksi proses 

pembelajaran yang dilaksanakan dengan mengoptimalkan seluruh komponen 

pembelajaran. Artinya melalui proses pembelajaran IPS seharusnya mampu 

membentuk  kemampuan kepekaan  sosial siswa disamping pengetahuan sosial. 

       Tujuan yang diharapkan dari keberadaan pembelajaran IPS di SMP , sampai 

saat ini belum memberikan gambaran yang positif.  Berdasarkan hasil penelitian 

pendahuluan (prasurvey) yang dilakukan peneliti pada siswa kelas VIII di 12 

SMP Kabupaten Garut Tahun Pelajaran 2011-2012, memperlihatkan gambaran 

sebagai berikut. 

        Dari  aspek kognitif, diperoleh data ketuntasan belajar mata pelajaran IPS 

siswa kelas VIII semester I sekolah menengah pertama Tahun Pelajaran 2011-

2012 sebagaimana tergambar pada tabel 1.1 di bawah ini  
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Tabel 1.1 

Hasil UAS I Mata Pelajaran IPS Kelas VIII Tahun Pelajaran 2011-2012 

di Dua Belas SMP Kabupaten Garut 

No. Sekolah 

Kelas/ 

Smt. 
Interval Nilai 

Jumlah 

Siswa 

 0  - 69 70 – 100 

1 SMPN  1 Pasirwangi VIII /I 54 138 192 

2 SMPN 1 Cibiuk VIII/I 42 182 224 

3 SMP Muhammadiyah 

Pameungpeuk 

VIII/I 57 153 210 

4 SMPN 1 Leles VIII/I 39 171 210 

5 SMP Muhammadiyah Kadungora VIII/I 46 100 146 

6 SMPN 1 Limbangan VIII/I 67 169 236 

7 SMPN1 Sukaweuning VIII/I 53 185 238 

8 SMPN 2 Garut VIII/I 29 195 224 

9 SMPN 2 Tarogong VIII/I 34 202 236 

10 SMPN 1 Cikajang VIII/I 42 182 224 

11 SMP Plus Muslimin Banyuresmi VIII/I 67 35 102 

12 SMPN 1 Bumbulang VIII/I 59 101 160 

Jumlah 
Siswa 589 1813 2402 

Persentase 25 % 75 % 100 % 

Sumber : Guru Mata Pelajaran IPS SMP di 12 Sekolah 

 

        Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa hasil belajar IPS siswa di 12  

Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Garut masih memperlihatkan hasil yang 

mengecewakan atau dapat dikatakan masih tergolong rendah sebab  siswa yang 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM= 70) hanya 1813 siswa dari jumlah 

2402  siswa atau hanya 75 %. Sementara siswa yang belum mencapai standar 

ketuntasan minimal dalam belajar IPS sebanyak 589 orang atau 25 %. Ini artinya 

dari data ketuntasan belajar siswa pada Mata Pelajaran IPS di 12 Sekolah 

Menengah Pertama di Kabupaten Garut, menunjukkan jumlah siswa yang harus 

mengikuti pembelajaran remedial rata-rata 25 % dalam satu sekolah. Siswa 

tersebut belum mencapai kriteria ketuntasan minimal dengan standar 70 untuk 

Kabupaten Garut. 

      Sementara dari sudut evaluasi hasil belajar siswa SMP di Kabupaten Garut 

memberikan gambaran seperti terlihat dalam Tabel 1.2 sebagai berikut: 
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Tabel 1.2 

Evaluasi Hasil Belajar Semester I Tahun Pelajaran 2011-2012 

SMP Se Kabupaten Garut 

No Mata Pelajaran Nilai Rata-Rata 

1 Pendidikan Agama 83 

2 Pendidikan Kewarganegaraan 85 

3 Bahasa Indonesia 78 

4 Bahasa Inggris 72 

5 Matematika 68 

6 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 68 

7 Ilmu pengetahuan Sosial (IPS) 76 

8 Seni Budaya 82 

9 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 80 

10 Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 76 

Sumber : Diknas Kabupaten Garut 

       Tabel di atas memperlihatkan  bahwa evaluasi hasil belajar siswa untuk mata 

pelajaran IPS tidak menunjukkan hasil yang mengecewakan. Apabila 

dibandingkan dengan mata pelajaran lain yang menekankan kepada keterampilan 

(skill)  dan berorientasi bidang studi seperti Matematika dan  IPA, hasil yang 

dicapai mata pelajaran  IPS ini lebih tinggi. Namun, sebaliknya apabila 

dibandingkan dengan mata pelajaran yang mempunyai orientasi nilai dan moral, 

seperti Pendidikan Agama dan PKn, evaluasi belajar IPS lebih rendah. Terhadap 

hasil tersebut patut untuk dipertanyakan, apa yang terjadi pada proses 

pembelajaran IPS, sebab di satu pihak pelajaran IPS dikeluhkan sebagai mata 

pelajaran yang membebani siswa, tetapi di lain pihak hasil belajar IPS 

memperlihatkan hasil yang cukup seimbang bila dibandingkan dengan mata 

pelajaran lain. 
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        Dari aspek proses pengembangan sikap kepekaan sosial, berdasarkan hasil 

observasi awal peneliti di kelas VIII semester I pada 12 SMP di Kabupaten Garut 

memperlihatkan gambaran dan indikasi sebagai berikut: (1) Proses pembelajaran 

IPS selama ini lebih ditekankan kepada penguasaan materi sebanyak mungkin 

sehingga proses belajar bersifat kaku dan terpusat satu arah; (2) Pelaksanaan 

pembelajaran IPS kurang memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar lebih 

aktif, kreatif, dengan melakukan eksplorasi terhadap materi yang diajarkan, siswa 

kurang dilibatkan dalam proses pembelajaran; (3) Kegiatan pembelajaran lebih 

cenderung ditandai dengan budaya hafalan daripada berpikir kritis, akbibatnya 

siswa menganggap materi pelajaran IPS hanya untuk dihafalkan. Kenyataan ini 

menyebabkan siswa cenderung tidak mampu mengembangkan kemampuan 

kepekaan sosial dan menerapkan konsep dasar dari materi IPS dalam kondisi 

kehidupan mereka; (4) Pembelajaran IPS yang digunakan masih bersifat 

expository,  berupa ceramah yang yang berjalan  satu arah (teacher center 

oriented) dan menekankan pada penguasaan materi sebanyak-banyaknya, 

sehingga pembelajaran IPS tidak mengembangkan pengetahuan, nilai, berpikir 

kritis, kepekaan sosial, dan sikap serta keterampilan sosial siswa untuk dapat 

menelaah kehidupan sosial yang dihadapi sehari-hari serta menumbuhkan rasa 

bangga dan cinta terhadap perkembangan masyarakat Indonesia sejak masa lalu 

hingga masa kini. 

       Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan lima orang siswa masing-

masing dari sekolah yang berbeda pada tanggal 23 September 2012 , diperoleh 

informasi bahwa sampai saat ini menurut pengalaman mereka situasi kegiatan 

pembelajaran di kelas adalah guru berbicara dan biasanya sambil menulis catatan 

di papan tulis, sedangkan siswa mendengarkan secara pasif dan mencatat apa yang 

didiktekan guru. Kegiatan tersebut rata-rata memakan waktu lebih dari separuh 

jam pelajaran. Ada sisa waktu yang sangat singkat untuk tanya jawab, biasanya 

hanya untuk dua atau tiga orang siswa. Akhirnya guru menutup pelajaran dengan 

memberi tugas dari lembar kegiatan siswa yang ada di dalam buku atau membuat 

klipping Koran. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran IPS  di sekolah 

yang selama ini dikembangkan tertalu mementingkan aspek intelektual pada level 
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rendah mengabaikan pengembangan aspek hati nurani dalam pengenalan diri dan 

budi pekerti peserta didik dalam kehidupan sosialnya. Pengalienasian peserta 

didik terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi jati dirinya dan juga jati diri 

orang lain dalam proses pembelajaran sangat lemah. Bentuk-bentuk latihan 

pengembangan kesadaran nilai dalam bentuk sikap dan perilaku kepedualian dan 

kepekaan sosial dirasakan masih amat kurang dilakukan di sekolah.   

        Ditinjau dari sisi lain yakni kondisi para pelajar di kota-kota besar yang 

sering tawuran (perkelahian antar pelajar) patut untuk dipertanyakan bagaimana 

kontribusi IPS terhadap perkembangan nilai-nilai sosial peserta didik. Menurut  

Komnas Perlindungan Anak (KPA), tawuran pelajar semakin hari tidak semakin 

berkurang. Bahkan menjelang akhir tahun 2011, berita tawuran pelajar hampir 

setiap hari menghiasi media masa. Data Komnas PA merilis jumlah tawuran 

pelajar tahun 2011 sebanyak 339 kasus dan menelan korban jiwa 82 orang atau 

naik 100 persen lebih dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 128 kasus. 

Dari 339 kasus kekerasan antar pelajar, ada 82 pelajar meningggal dunia, 

selebihnya luka berat dan ringan. Berkaitan dengan hal tersebut komentar 

Keriston dan Farrow  dalam Kamarga (1994:6) mengemukakan bahwa : “mereka 

tersebut menderita alienasi, suatu gejala terpisahnya anak muda dari nilai-nilai 

sosial dan keluarga” . Dilihat dari skala nasional, contoh tawuran pelajar ini 

merupakan riak kecil yang hanya melibatkan daerah-daerah tertentu saja, dan 

tidak dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang sangat negatif, namun hal ini 

seyogyanya tidak terjadi di dalam lembaga pendidikan.  Meskipun data fenomena 

tawuran tidak dapat digeneralisasikan sebagai kegagalan IPS, tetapi mengacu 

kepada tujuan diberikannya IPS, seharusnya hal tersebut menjadi fokus perhatian 

para pengembang dan pelaksana kurikulum IPS termasuk guru, apakah IPS 

memberi makna untuk mengembangkan sikap dan perilaku siswa menjadi warga 

negara yang patut diteladani. 

        Rendahnya ketuntasan belajar siswa dalam mata pelajaran IPS (banyaknya 

siswa mengikuti remedial) , rendahnya pengembangan kemampuan kepekaan 

sosial siswa dalam proses pembelajaran IPS, pengalaman belajar siswa yang tidak 

menarik, dan  fenomena terjadinya tawuran di kalangan pelajar dan remaja, 
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diperoleh gambaran bahwa di satu pihak IPS dianggap sebagai kajian-kajian sosial 

yang belum terintegrasi, di sisi lain kontribusi nyata terhadap pengembangan 

sikap dan perilaku sosial siswa melalui IPS masih dipertanyakan. Padahal, 

menurut tujuan diberikannya IPS seperti telah dikemukakan sebelumnya di muka, 

seyogyanya IPS yang diberikan kepada siswa sekolah menengah pertama dapat 

memberi manfaat terhadap pengembangan  sikap menjadi warga negara yang 

bertanggung jawab dan memiliki wawasan positif terhadap lingkungan 

masyarakatnya. Rendahnya kondisi hasil belajar siswa dalam IPS ini diyakini oleh 

penulis karena adanya permasalahan dalam proses pembelajaran IPS di SMP.  

       Dari hasil penelitian  yang dilakukan Endang dkk. (2010,: 19) dalam studinya 

tentang profil pembelajaran IPS  Sekolah Menengah Pertama di Kebupaten Garut 

, memberikan informasi bahwa Pembelajaran IPS di SMP selama ini sangat 

teoritik dan mekanistik. Pembelajaran IPS hanya menekankan pada teori dan 

konsep-konsep IPS tanpa disertai dengan penerapannya pada berbagai bidang 

yang lain seperti sains, teknologi dan kehidupan sehari-hari. Proses pembelajaran 

IPS yang masih dilaksanakan secara parsial masing-masing bidang kajian 

menyebabkan pembelajaran lebih terfokus pada penguasaan materi pembelajaran, 

akibatnya aspek sikap dan keterampilan sosial siswa kurang mendapat perhatian. 

Kecenderungan hasil belajar IPS-PKn lebih dominan pada pengetahuan sosial 

dibanding dengan sikap sosial. Selain itu hasil belajar pada setiap bidang kajian 

IPS terkesan terpisah-pisah sesuai dengan fokus perhatian masing-masing bidang 

kajian.  Sementara hasil penelitian   Hasyim (2009: 173) yang menyimpulkan 

bahwa implementasi IPS-PKn di sekolah: (a) lebih menekankan pada aspek 

pengetahuan; (b) berpusat pada guru; (c) mengarahkan bahan berupa informasi 

yang tidak mengembangkan berpikir kreatif serta; (d) hanya membentuk budaya 

menghafal dan bukan berpikir kritis. 

       Dengan kondisi pembelajaran IPS yang demikian, maka persoalan dalam 

kegiatan belajar mengajar menjadi masalah yang perlu untuk dipikirkan. Apabila 

kondisi yang demikian dibiarkan , maka dikhawatirkan bahwa apa yang 

diharapkan melalui pendidikan IPS tidak akan tercapai. Menyikapi kenyataan ini, 

seyogyanya perlu dilakukan reorientasi pembelajaran IPS dari yang hanya melatih 
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keterampilan dasar IPS secara parsial dan terbatas menjadi pembelajaran yang 

holistik atau terpadu yang memungkinkan siswa  membangun dan 

mengembangkan ide-ide dan pemahaman konsep IPS secara luas dan mendalam, 

memahami keterkaitan IPS dengan bidang ilmu lainnya, serta mampu membangun 

dan mengembangkan kecakapan sosialnya guna menerapkan pada persoalan hidup 

dan kehidupan. 

       Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS, harus ada perubahan dalam 

proses pembelajaran  dimana guru memposisikan siswa sebagai subjek 

pembelajaran (student centered) bukan sebaliknya menempatkan siswa sebagai 

objek pembelajaran  (teacher centered). Interaksi dalam kegiatan pembelajaran 

semestinya lebih dominan dilakukan oleh siswa. Perubahan dalam pembelajaran 

ini tentunya menimbulkan pergeseran  akan peran guru dalam pembelajaran IPS 

yang selama ini sebagai sumber pengetahuan  yang melakukan transfer of 

knowledge  kepada siswa, menjadi direktur belajar, fasilitator, mediator dan 

motivator dalam kegiatan pembelajaran itu sendiri. Untuk mewujudkan hal 

tersebut, guru harus mampu merancang model pembelajaran IPS yang dapat 

meningkatkan keterlibatan aktif siswa dan  interaksi antar siswa dalam 

pembelajaran.  

      Sebagai dasar pertimbangan penekanan diorientasikan pada pengembangan 

model pembelajaran adalah: (1) model pembelajaran IPS merupakan variabel 

manipulatif yang mana setiap guru memiliki kompetensi untuk memilih dan 

menggunakannya sesuai dengan karakteristik tujuan mata pelajaran, karakteristik 

materi mata pelajaran, dan karakteristik siswa; (2) pengembangan model 

pembelajaran IPS dalam konteks peningkatan kemampuan aspek sikap kepekaan 

sosial siswa perlu  perlu diupayakan secara terus menerus karena proses 

pembelajaran merupakan faktor determinan terhadap mutu hasil belajar; (3) model 

pembelajaran memiliki fungsi sebagai instrument yang membantu siswa dalam 

memperoleh pengalaman belajar. Joyce dan Weil (2009:4) menyatakan “Each 

model guides us as we design instruction to help student achieve various 

objectives”. Dengan kata lain, meskipun materi pembelajaran memiliki tingkatan 

kesulitan yang tinggi, jika guru mampu meramu dan menyajikan dengan 
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menerapkan model pembelajaran yang menarik bagi siswa dan sesuai dengan 

karakteristik materi, dimungkinkan siswa mendapat kemudahan dalam menerima 

materi pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. 

        Banyak model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam mengajarkan IPS , 

misalnya model-model pembelajaran yang termasuk dalam rumpun model 

pemrosesan informasi (the information processing models), rumpun model 

personal (the personal models), rumpun model interaksi sosial (the social models), 

dan rumpun model sistem perilaku (the behavioral system models) yang 

dikembangkan oleh Joice dan Weil (2009:31). Dari sekian model pembelajaran 

yang dapat diterapkan dalam pembelajaran  IPS di Sekolah Menengah Pertama 

(SMP), adalah model pembelajaran yang dapat mengembangkan atau 

meningkatkan kemampuan sikap kepekaan  sosial siswa. Hal ini dibutuhkan 

mengingat peningkatan kemampuan sikap kepekaan sosial siswa sangat esensial 

bagi peranan kehidupan pada saat sekarang dan di masa mendatang.  

       Berdasarkan uraian di atas, pemecahan permasalahan dalam upaya 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPS dapat dilakukan melalui perancangan 

model pembelajaran yang aplikatif bagi guru mengingat kondisi pembelajaran IPS 

di SMP menuntut sebuah  pembaharuan paradigma atau inovasi yang secara 

langsung bersinggungan dengan realitas kemampuan kinerja siswa maupun 

kinerja guru yang terbatas.  Terdapat sejumlah landasan teori yang berimplikasi 

terhadap peningkatan kualitas pembelajaran IPS. Sejumlah teori itu dapat diadopsi 

sebagai kerangka berpikir dalam penerapan pembelajaran IPS untuk 

meningkatkan  kepekaan sosial siswa. 

B.    Identifikasi Masalah 

        Hasil belajar IPS merupakan gambaran proses pembelajaran yang 

dilaksanakan melalui pengelolaan keterlibatan seluruh komponen yang mengarah 

pada tujuan. Tujuan pembelajaran IPS yang berorientasi terbentuknya kepekaan 

sosial yang tanggap terhadap masalah kehidupan nyata siswa diperlukan 

pengelolaan pembelajaran yang tepat.  

        Mata Pelajaran IPS yang terdiri atas  disiplin ilmu geografi, ekonomi, 

sosiologi dan sejarah menghendaki pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan 
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keterpaduan antar disiplin ilmu. Pembelajaran yang dimulai dari suatu topik, tema 

atau permasalahan di sekitar kehidupan siswa dapat lebih bermakna apabila dikaji 

dengan berbagai pendekatan displin ilmu sosial. Pemahaman siswa terhadap suatu 

permasalahan sosial secara holistik perlu dikembangkan dengan pendekatan 

georafis, sosiologis, ekonomi dan kesejarahan. 

       Model pembelajaran yang efektif perlu dikembangkan sebagai salah satu 

alternatif untuk membangun  kepekaan  sosial siswa untuk mampu memandang 

suatu permasalahan kehidupan sosialnya berdasarkan permasalahan sosialnya. 

Berdasarkan  pembelajaran  diharapkan siswa dapat mencapai hasil belajar sesuai 

dengan kompetensi dasar yang dikembangkan. 

       Berdasarkan latar belakang masalah termasuk beberapa hasil penelitian dan 

temuan hasil  prasurvey lapangan, teridentifikasi sejumlah masalah yang memiliki 

keterkaitan dengan lemahnya kualitas kemampuan siswa seperti berikut : 

1. Disain pembelajaran yang dikembangkan belum sepenuhnya dirancang  sesuai 

dengan kebutuhan siswa untuk menentukan proses pembelajaran. 

2. Proses pembelajaran masih berpusat pada guru. Guru belum optimal 

menyiapkan lingkungan belajar yang baik, yang memberi pengalaman belajar 

dalam situasi belajar yang demokratis untuk mengembangkan pembentukan  

kemampuan sikap  sosial.. 

3. Pembelajaran Mata Pelajaran IPS masih bersifat parsial, dimana proses dan 

hasil belajar masih belum memberi makna yang lebih luas. Hasil belajar hanya 

bermuara pada nilai mata pelajaran yang diberikan oleh guru. 

4. Penilaian lebih dominan menekankan pada aspek kognitif, belum menyentuh 

aspek sikap dan kecakapan keterampilan sosial siswa. 

C.    Perumusan dan Pembatasan Masalah 

1.     Rumusan Masalah 

        Penelitan ini dilakukan karena terdapatnya masalah berkenaan dengan 

pembelajaran IPS yang belum optimal. Pembelajaran yang selama ini diterapkan 

belum optimal memberikan kontribusi terhadap peningkatan  kepekaan sosial 

siswa dalam pembelajaran IPS.  
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       Terdapat  variabel yang terkait dengan model pembelajaran IPS berkenaan 

dengan peningkatan kepekaan sosial siswa  di Sekolah Menengah Pertama. Aspek 

yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah model pembelajaran yang diduga 

sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Hal ini tercermin dalam hal 

rendahnya kemampuan memecahkan masalah terhadap isu-isu sosial yang dikaji 

siswa dalam pembelajaran IPS. Asumsinya  adalah bahwa efektifitas model 

pembelajaran digunakan merupakan faktor yang memberi pengaruh terhadap 

kualitas belajar. Dunkin dan Biddle (Ulmer, 2008:34) mengambarkan keterkaitan 

sub-sub variabel dalam model dan proses  pembelajaran seperti terlihat bada 

bagan 1.1 di bawah ini. 
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Sumber : diadopsi dari Dunkin & Biddle (Ulmer:2008:34) 

 

Bagan 1.1: A Model for the Study of Classroom Teaching 

        Secara garis besar, bagan tersebut menggambarkan bahwa suatu  setting 

proses  pembelajaran secara utuh terdiri dari  empat  komponen yaitu : 

a. Presage variables dengan raw input di mana   latar belakang kemampuan guru 

mengajar dan latar belakang kemampuan siswa. Keterampilan guru dalam 

mengajar, sikap dan motivasi serta intelegensi dan lain-lain merupakan faktor 

yang dominan dalam pembelajaran. Demikian juga dengan kemampuan awal 

siswa baik yang berkenaan pengetahuan dan sikap, motivasi dan lain 

sebagainya. 

b. Instrument variables; berkenaan dengan kurikulum, program pembelajaran, 

model pembelajaran, materi, sumber pembelajaran, media dan lain sebagainya 

yang semuanya dapat mempengaruhi process variables. 

c. Context variables; berkenaan dengan environmental input yang dapat 

memberikan pengaruh terhadap variabel proses pembelajaran.  

d. Process variables; berkenaan dengan proses pembelajaran di kelas atau di luar 

kelas, dimana guru dan siswa masing-masing memiliki kapasitas, sikap dan 

perilaku, berinteraksi melalui transaksi sosial dan transaksi akademik.  

e. Product variables berkenaan  dengan output jangka pendek maupun output 

jangka panjang berupa berupa performan dan kinerja yang dihasilkan serta 

sejumlah catatan tentang perubahan perilaku sebagai hasil proses pembelajaran. 

       Bertitik tolak dari kompleksnya permasalahan yang mempengaruhi proses 

pembelajaran seperti  yang ditunjukkan pada bagan 1.1, selanjutnya dibuat 

rumusan masalah umum dalam penelitian ini yaitu; “Model pembelajaran pada 

Mata Pelajaran IPS yang bagaimana yang dapat meningkatkan  kepekaan sosial 

siswa ?” 

 

2.  Batasan Masalah 
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  Penelitian yang akan dikembangkan adalah model pembelajaran IPS yang 

dapat meningkatkan kepekaan sosial siswa di Sekolah Menengah Pertama. 

Penelitian dilaksanakan di SMP se- Kabupaten Garut. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini, di mana variabel-variabel penelitian secara 

operasional dapat dipetakan pada bagan 1.2 sebagai berikut: 

 

3.  

Bagan 1.2 

 

Bagan 1.2 

Variabel-Variabel Penelitian 

 

       Bagan 1.2  di atas, menggambarkan bahwa untuk memperbaiki kualitas  

proses pembelajaran dan hasil belajar  pada  Mata Pelajaran IPS SMP , harus 

dimulai dengan memperbaiki sub-sub komponennya, tetapi perbaikan terhadap 

semua subkomponen secara simultan sangat sulit dilakukan. Mempelajari 

keterkaitan antara sejumlah komponen tersebut, nampaknya salah satu aspek 

strategis yang sangat terkait dengan  pengembangan atau  peningkatan  kepekaan 

sosial siswa adalah tentang pembelajaran  IPS sebagai muara dari upaya  

membentuk kemampuan siswa. Oleh karena dilihat dari urgensinya, maka peneliti 

akan membatasi penelitian ini pada: “model pembelajaran pada Mata Pelajaran 

IPS yang dapat meningkatkan  kepekaan sosial siswa”. 

 

D.   Pertanyaan Penelitian 

       Masalah pokok dalam penelitian ini berkenaan dengan peningkatan  kepekaan 

sosial siswa dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial  di Sekolah Menengah 

Pertama. Oleh karena itu penelitian diharapkan dapat menjawab permasalahan. 

1. Bagaimana kondisi pelaksanaan pembelajaran Mata Pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial untuk meningkatkan  kepekaaan sosial siswa  Sekolah 

Menengah Pertama di Kabupaten saat ini ? 

Input Variables 

Model Pembelajaran pada 

Mata Pelajaran IPS di SMP 

Process Variables 

Proses Pembelajaran pada 

Mata Pelajaran IPS di 

SMP 

Product Variables 

Peningkatan  Kepekaan 

Sosial  Siswa  di SMP 
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2. Bagimanakah bentuk desain model pembelajaran pada Mata Pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial untuk meningkatkan  kepekaan sosial siswa di Sekolah 

Menengah Pertama ? 

3. Bagaimanakah bentuk implementasi model pembelajaran pada Mata Pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial untuk meningkatkan kepekaan sosial siswa di Sekolah 

Menengah Pertama ? 

4. Bagaimanakah bentuk evaluasi dalam model pembelajaran pada Mata Pelajaran 

lmu Pengetahuan Sosial untuk meningkatkan  kepekaan sosial siswa di Sekolah 

Menengah Pertama ? 

5. Bagaimanakah efektivitas model pembelajaran  pada Mata Pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial yang dikembangkan dibandingkan dengan pembelajaran 

yang digunakan guru saat ini untuk meningkatkan kepekaan sosial siswa ? 

 

E.    Definisi Operasional 

       Terdapat dua variabel yang sangat penting untuk didefinisikan secara 

operasional agar dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap pelaksanaan 

penelitian ini. Kedua variabel tersebut adalah Model Pembelajaran Investigasi 

Kelompok pada Mata pelajaran IPS dan  Kepekaan Sosial Siswa.  

1. Model Pembelajaran Investigasi Kelompok pada Mata pelajaran IPS  

        Model Pembelajaran Investigasi kelompok pada Mata Pelajaran IPS 

merupakan kerangka model yang didasarkan pada teori konstruktivisme . Salah 

seorang konstruktivis Vygostsky  meyakini bahwa belajar merupakan penciptaan 

makna dari pemikiran seseorang melalui proses interaksi sosial dimana 

pengetahuan itu dikonstruksi. Vygotsky juga memberi penekanan pada hakikat 

sosiokultural dari pembelajaran yakni bahwa fase mental yang lebih tinggi pada 

umumunya muncul pada percakapan atau kerjasama individu tersebut (Rusman, 

2010:202). Sementara Piaget menekankan bahwa belajar adalah sebuah proses 

aktif dan pengetahuan disusun di dalam pikiran anak dan oleh karena itu belajar 

adalah tindakan kreatif di mana konsep dan kesan dibentuk dengan memikirkan 

objek dan bereaksi pada peristiwa tersebut.( Rusman: 2010:202).  Pandangan 

Piaget dan Vigotsky dapat berjalan berdampingan dalam proses belajar . 
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Konstruktivisme Piaget yang menekankan pada kegiatan internal individu 

terhadap objek yang dihadapi dan pengalaman yang dimiliki orang tersebut, 

sedangkan konstruktivisme Vygotsky menekankan pada interaksi sosial dan 

melakukan konstruksi pengetahuan dari lingkungan sosialnya.  Merujuk kepada 

teori itu maka proses belajar harus dipandang  sebagai wahana pengembangan 

penciptaan makna dari pemikiran individu untuk mengkontruksi kemampuan 

pengetahuan dan sosial oleh dirinya melalui  proses interaksi. 

       Makna proses interaksi sosial   merupakan proses bantuan dalam belajar  yang 

menggalakkan individu berinteraksi secara aktif dan positif dalam kelompok . 

Dewey dan Thelen  dalam Joyce danWeil (2009 : 231)  menggunakan istilah 

proses demokrasi. Proses demokrasi  sebagai sebuah proses  pembelajaran yang 

dilandasi nilai-nilai demokrasi  bahwa dalam proses pembelajaran diperkenalkan 

suatu kegiatan bersama terhadap masalah-masalah sosial atau kemasyarakatan  

untuk dipecahkan melalui serangkaian kegiatan  musyawarah untuk memperoleh 

kesepakatan, melalui kesepakatan ini siswa mempelajari pengetahuan akademis 

dan melibatkan diri dalam pemecahan sosial secara tepat. 

       Dengan memahami hal itu, maka kita memahami bahwa dalam proses belajar, 

bantuan, dukungan  dan partisipasi secara terbimbing dari orang dewasa (guru)  

yang secara sengaja menumbuhkan  proses aktif dengan melakukan tindakan 

kreatif memikirkan dan bereaksi terhadap objek melalui interaksi sosial  

merupakan bagian penting dalam proses belajar. Implikasinya dalam 

pembelajaran IPS adalah  memadukan proses internal individu terhadap objek 

yang dihadapi  dalam proses interaksi sosial melalui  proses belajar secara 

demokratis. 

      Dalam pengertian lain, model pembelajaran yang  melibatkan  siswa untuk 

memahami nilai-nilai sosial dalam  proses demokrasi  melalui serangkaian 

kegiatan menemukan  informasi sosial yang kompleks untuk meningkatkan 

kepekaan sosial siswa merupakan sebuah model pembelajaran Investigasi 

Kelompok pada Mata pelajaran IPS yang berupaya untuk dapat memadukan 

proses internal individu terhadap objek yang dihadapi   dalam proses interaksi 

sosial melalui  proses pembelajaran secara demokratis, inilah makna dari model 
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pembelajaran Investigasi kelompok pada Mata pelajaran IPS yang dimaksud. Oleh 

karena itu dapat dikemukakan bahwa model pembelajaran Investigasi Kelompok 

pada Mata pelajaran IPS adalah langkah-langkah pengorganisasian pembelajaran 

IPS secara sistematis yang meliputi aktivitas guru dan siswa untuk meningkatkan  

kepekaan sosial siswa. 

2.  Kepekaan Sosial Siswa 

       Kepekaan sosial siswa yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 

kemampuan siswa mengenal permasalahan-permasalahan sosial yang terkait 

dengan pengetahuan yang dipelajari di kelas sehingga menjadi  paham dan peka 

terhadap aspek-aspek  sosial melalui proses partisipasi kelompok dalam belajar 

dengan cara menunjukkan kegiatan pengidentifikasian masalah/topik, 

mengelaborasi masalah, mengemukakan argumen dalam alternatif pemecahan 

masalah dan mengambil keputusan . Dalam penelitian ini aspek  kepekaan sosial 

dikembangkan dalam bentuk  evaluasi skala sikap, yang mencakup : (a) 

kemampuan mengidentifikasi peristiwa atau isu-isu masalah sosial sesuai dengan 

pokok bahasan yang dikaji; (b) kemampuan untuk mengatasi masalah-masalah 

sosial dengan melakukan eksplorasi dan investigasi melalui sumber-sumber 

informasi; dan (c) kemampuan dalam pemecahan masalah sosial melalui 

penjelasan rasional dalam rangka pengambilan keputusan atau penetapan sikap. 

 

F.  Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan pada pertanyaan penelitian di atas, tujuan  umum yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah  untuk menghasilkan suatu model 

pembelajaran pada Mata Pelajaran Ilmu pengetahuan Sosial (IPS)   yang mampu 

meningkatkan kepekaan sosial peserta didik  SMP. Sedangkan tujuan khususnya 

adalah : 

1. Mengidentifikasi kondisi pelaksanaan  model pembelajaran pada Mata 

Pelajaran IPS  SMP di Kabupaten Garut yang berlangsung saat ini 

2. Menghasilkan bentuk desain model pembelajaran  yang dapat meningkatkan  

kepekaan sosial siswa dalam pembelajaran Mata Pelajaran IPS di SMP. 
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3. Menghasilkan bentuk impelementasi  model pembelajaran  yang dapat 

meningkatkan kepekaan sosial siswa dalam pembelajaran Mata Pelajaran IPS 

di SMP. 

4. Menghasilkan bentuk evaluasi   model pembelajaran  yang dapat meningkatkan 

kepekaan sosial siswa dalam pembelajaran Mata pelajaran IPS di SMP. 

5. Menemukan efektivitas model pembelajaran yang dikembangkan dibandingkan 

dengan pembelajaran yang dikembangkan guru selama ini untuk meningkatkan 

kepekaaan sosial siswa dalam pembelajaran Mata pelajaran IPS di SMP. 

G.  Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat Teoritis 

 Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh dalil-dalil mengenai model 

pembelajaran IPS serta menghasilkan model pembelajaran pada Mata 

pelajaran IPS yang dapat meningkatkan kepekaan sosial siswa SMP. Hal ini 

semakin urgen bagi keperluan kajian teoritis manakala dikaitkan dengan masih  

jarang bahan referensi yang membahas tentang model pembelajaran IPS bagi 

peningkatan kemampuan kepekaan soaial siswa di SMP. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru, penggunaan model pembelajaran pada Mata pelajaran IPS yang 

dikembangkan ini dapat memperbaiki proses belajar mengajar di kelas sejak 

tahap pengembangan sampai tahap pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, 

sehingga pembelajaran lebih menarik tidak membosankan, lebih mendorong 

semangat belajar siswa dan pembelajaran jadi lebih bermakna sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. Manfaat yang diperoleh dari perbaikan proses belajar 

mengajar ini adalah dapat meningkatnya  kepekaan sosial siswa.  

b. Bagi Siswa, diterapkannya model pembelajaran pada Mata Pelajaran IPS yang 

dikembangkan ini dapat membantu meningkatkan kemandirian siswa dalam 

mengembangkan kualitas pengalaman belajar secara demokratis dan 

partisipatif sehingga mereka mampu memahami materi kajian IPS yang pada 

gilirinnya dapat meningkatkan hasil belajar baik dalam aspek kognitif maupun 

sikap kepekaan sosial. 
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c. Bagi Kepala Sekolah, hasil penelitian berupa produk pembelajaran pada Mata 

Pelajaran IPS yang dapat meningkatkan  kepekaan sosial siswa dapat 

dijadikan alternatif untuk didiseminasikan dalam bentuk pembinaan akademik 

terhadap para tenaga pendidik atau guru dalam rangka memperbaiki kualitas 

pembelajaran IPS yang pada akhirnya dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa.  

d. Bagi Pengawas, hasil penelitian berupa produk pembelajaran pada Mata 

Pelajaran IPS yang dapat meningkatkan  kepekaan sosial siswa dapat 

dijadikan alternatif dalam memberikan bimbingan dan dukungan yang 

profesional di bidang akademik kepada para guru di sekolah dalam rangka 

meningkatkan wawasan dan pemahaman kepada guru untuk senantiasa 

berusaha memperbaiki kinerja, mengikuti perubahan dan meningkatkan dalam 

upaya meningkatkan pendidikan. 

e. Komite Sekolah, hasil penelitian berupa produk pembelajaran pada Mata 

Pelajaran IPS yang dapat meningkatkan  kepekaan sosial siswa dapat 

dijadikan alternatif dalam memperkuat kemitraan dengan sekolah melalui 

peningkatan pelayanan pendidikan dan pembelajaran di sekolah. 
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