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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Beragamnya latar belakang sosial, ekonomi, budaya, agama dan ras 

peserta dididik di sekolah merupakan keniscayaan. Bahkan kalau ditarik pada 

wilayah yang lebih luas, negara misalnya, Indonesia merupakan bangsa besar 

yang lahir karena keberagaman. Beragamnya latar belakang peserta didik di 

sekolah selain sebuah hukum alam juga merupakan potensi yang dapat 

dikembangkan oleh guru untuk menghasilkan peserta didik yang berkarakter, 

cerdas dan mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsanya. Harapan 

untuk memiliki sumberdaya manusia yang hebat dan berkualitas tidak dapat 

ditopang oleh satu komponen saja, akan tetapi kesatuan antara peserta didik 

dengan seluruh potensinya, guru dengan segenap kompetensi dan keteladanan 

yang dimilikinya, masyarakat dengan kearifan dan sikap bijaknya, serta 

pemerintah dengan kemampuan mengayominya. Pada empat komponen inilah 

kualitas sumber daya manusia dibangun.  

Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia, merupakan tujuan 

pendidikan nasional Indonesia sebagaimana diamanahkan Undang-undang No. 20 

tahun 2003 pasal 3, yang berbunyi sebagai berikut : 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 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. 
 

Pendidikan di Indonesia lebih mengarah pada peningkatan daya saing bangsa agar 

mampu berkompetisi dalam persaingan global. Pada tataran yang lebih nyata, 

semangat untuk meningkatkan daya saing itu tercermin dalam pendidikan di 
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sekolah melalui kurikulum 2013 yang lebih diarahkan pada penguatan kompetensi 

peserta didik dari sisi pengetahuan, keterampilan dan sikap secara utuh. Hal ini 

sejalan dengan tujuan pembelajaran IPS sebagaimana dikemukakan Banks dan 

Clegg (1990, hlm. 4), yaitu untuk menyiapkan warga negara yang dapat 

mengambil keputusan-keputusan reflektif dan mampu berpartisifasi dalam 

kehidupan masyarakat di dalam lingkup komunitasnya, negaranya, dan dunia 

secara global, yang dikategorikan dalam empat hal, yakni : 1) pengetahuan; 2) 

keterampilan; 3) nilai dan sikap, dan 4) tindakan selaku warga negara. 

Selain asfek-asfek tersebut, pendidikan di Indonesia juga tidak boleh 

lepas dari empat pilar pendidikan universal sebagaimana yang dirumuskan 

UNESCO (dalam Tilaar, 2002 hlm. 61), yaitu: belajar untuk mengetahui (learning 

to know), belajar menjadi diri sendiri (learning to be), belajar melakukan 

(learning to do), dan belajar hidup dalam kebersamaan (learning to live together). 

Maknanya, bahwa pembelajaran di sekolah tidak hanya diarahkan pada 

penguasaan dan pemahaman konsep-konsep ilmiah, tetapi harus mampu 

mendorong peserta didik menemukan sendiri pengetahuan yang dibutuhkannya 

(engagement), mandiri, mampu bekerjasama, memiliki sikap/perilaku yang baik, 

jujur dan dapat dipercaya (trust), mampu berinteraksi dan berkomunikasi dalam 

jaringan (partisipation in a network), menjunjung tinggi norma dan nilai sosial di 

masyarakat, serta mampu mengatasi permasalahan sosial yang dihadapinya.  

Dalam konteks pendidikan IPS di sekolah, Jarolimek dan Parker (1993, 

hlm.55) mengemukakan, bahwa ujian yang sesungguhnya dalam belajar IPS 

terjadi ketika peserta didik berada diluar sekolah, yakni hidup di masyarakat. 

Apabila sekolah memberikan wawasan baru pada peserta didik, meningkatkan 

keterampilan, atau kesadaran dan kepekaan yang tinggi tentang masalah-masalah 

kemasyarakatan, maka sejak dalam proses pembelajaran di sekolah, para peserta 

didik perlu diperkenalkan bagaimana berperilaku diluar sekolah, baik sebagai 

anak-anak maupun sebagai orang dewasa. Dengan kata lain, untuk mewujudkan 

tujuan pembelajaran IPS hendaknya peserta didik diuji dengan cara 
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mempraktekkan pemahamannya tentang konsep-konsep IPS dalam realitas 

kehidupan di masyarakat.  

Hakekat tujuan pembelajaran IPS ini harus dipahami betul oleh guru, 

bahwa IPS bukan hanya menjadikan peserta didik cerdas secara kognitif, tapi IPS 

juga memiliki misi menjadikan peserta didik cerdas secara sosial. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Maryani & Syamsudin (2009, hlm. 13), yang mengatakan 

bahwa, guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya harus paham 

dengan misi tujuan pembelajaran IPS, jangan disamakan IPS dengan sisiplin ilmu 

sosial sehingga pembelajaran tidak subject oriented. Konsep tanggungjawab dan 

komitmen, perlu dipahami secara menyeluruh oleh semua unsur kependidikan, 

sehingga dalam menyelenggarakan pendidikan termasuk proses pembelajaran 

refleksi diri, perenungan akan makna isi, peristiwa, kejadian, pekerjaaan menjadi 

sangat penting untuk mengembangkan keterampilan sosial. 

Batasan lebih jelas tentang tujuan dan sasaran yang harus dicapai oleh 

pendidikan IPS dikemukakan Sumaatmadja (1984, hlm. 48), yaitu : 

a. Membekali anak-anak didik dengan pengetahuan sosial yang berguna 

dalam kehidupan masyarakat. 

b. Membekali anak didik dengan kemampuan mengidentifikasi, 

menganalisa, dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial yang 

terjadi dalam kehidupan di masyarakat. 

c. Membekali anak didik dengan kemampuan berkomunikasi dengan 

sesama warga masyarakat dan dengan berbagai bidang keilmuan serta 

berbagai keahlian. 

d. Membekali anak didik dengan kesadaran, sikap mental yang positif, dan 

keterampilan terhadap lingkungan hidup yang menjadi bagian dari 

kehidupannya yang tidak terpisahkan. 

e. Membekali anak didik dengan kemampuan mengembangkan 

pengetahuan dan keilmuan IPS sesuai dengan perkembangan kehidupan, 

perkembangan masyarakat, perkembangan ilmu dan teknologi. 

Pemahaman yang komprehensip terhadap konsep dan tujuan IPS menjadi penting, 

sebab inilah yang akan menjadi dasar apakah IPS yang selama ini dikenal sebagai 

mata pelajaran yang membosankan dan menjenuhkan ketika diajarkan didalam 

kelas, juga memiliki kontribusi nyata dalam mempengaruhi sikap, perilaku dan 

lingkungan peserta didik, sehingga keberadaaan IPS di sekolah bukan hanya 
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dirasakan kontribusinya secara kognitif yaitu menambah ilmu dan wawasan 

peserta didik, tetapi lebih dari itu IPS juga berkontribusi terhadap pemecahan 

masalah-masalah sosial di masyarakat. 

Hasil penelitian Maryani dan Syamsudin (2009, hlm.12) 

merekomendasikan, bahwa pelajaran IPS harus mampu mengembangkan potensi 

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

memiliki sikap mental positif untuk perbaikan segala ketimpangan, dan terampil 

mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya 

sendiri maupun yang terjadi di masyarakat. Tujuan tersebut dapat dicapai 

manakala program-program pelajaran IPS di sekolah diorganisasikan secara baik. 

Rekomendasi tersebut nampak sejalan dengan temuan Emerson, L., Fear. J., Fox, 

S., and Sanders, E. (2012, hlm. 42), yang mengatakan bahwa : 

Formal education is one of many ways that children learn and develop.  The 

learning trajectory begins well  before  children  enter  school,  and  once  

children  are  attending  school,  they  continue  to  learn  at home, and in 

the community. Parents play a critical role in providing learning 

opportunities at home and in linking what children learn at school  with 

what happens elsewhere. 

 
Pendidikan IPS sebagai salah satu pendidikan formal bukan hanya 

bertanggungjawab terhadap penguatan kemampuan kognitif anak, akan tetapi IPS 

juga harus mampu menjadikan peserta didik sebagai pribadi yang memiliki 

kepedulian sosial, tanggap terhadap permasalahan orang lain dan lingkungannya, 

mampu melibatkan dirinya sebagai bagian dari kelompok atau komunitas 

(proactive action), serta memiliki tanggungjawab dalam menjaga nilai (values) 

dan norma sosial (social norms) di masyarakat. Dengan kata lain, pendidikan IPS 

sangat memperhatikan dimensi keterampilan disamping pemahaman dalam 

dimensi pengetahuan. Kecakapan mengolah dan menerapkan informasi 

merupakan keterampilan dalam IPS yang sangat penting untuk mempersiapkan 

peserta didik  menjadi warga negara yang mampu berpartisifasi secara cerdas 

dalam masyarakat demokratis (Sapriya, 2008).  



5 
 

 
Tatang Rohana, 2016 

KONTRIBUSI MOTIVASI BELAJAR, PERILAKU PROSOSIAL DALAM IPS DAN LINGKUNGAN 

KELUARGA, TERHADAP PENGUATAN MODAL SOSIAL PESERTA DIDIK SMP  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

Menurut Supriatna (2005, hlm. 12), perubahan sosial di masyarakat yang 

sangat cepat merupakan tantangan yang harus dihadapi secara tepat. Oleh 

karenanya, memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam memecahkan 

masalah-masalah sosial yang dihadapi menjadi sangat penting dilakukan sejak 

usia dini. Kemampuan ini disebut sebagai keterampilan sosial, yang menurut 

Maryani (2011, hlm. 18), keterampilan sosial diartikan sebagai : 

Keterampilan untuk berinteraksi, berkomunikasi dan berpartisifasi dalam 

kelompok. Keterampilan sosial perlu didasari oleh kecerdasan personal berupa 

kemampuan mengontrol diri, percaya diri, disiplin dan tanggungjawab. 

Untuk selanjutnya kemampuan itu dipadukan dengan kemampuan 

berkomunikasi secara jelas, lugas, meyakinkan, dan mampu membangkitkan 

inspirasi, sehingga mampu mengatasi silang pendapat dan dapat 

menciptakan kerjasama. Untuk selanjutnya persamaan pandangan, empati, 

toleransi, saling menolong dan membantu secara positif, solidaritas, 

menghasilkan pergaulan (interaksi) secara harmonis untuk kemajuan 

bersama. 

 

Berdasarkan pendapat Maryani di atas, nampak ada persamaan antara 

keterampilan sosial dengan modal sosial (social capital), yaitu yang terkait 

dengan unsur interaksi sosial (social interaction), partisifasi kelompok/jaringan 

(participation in a network), kepercayaan (trust), kecenderungan saling bertukar 

kebaikan (reciprocity), serta keinginan untuk melibatkan diri dalam kegiatan 

masyarakat (proactive action). Hal ini sejalan dengan pengertian modal sosial 

menurut World Bank (1998), yaitu: social capital refers to the institutions, 

realtionships, and norms that shape the quality and quantity of a society social 

interactions. Social capital is not just the sum of the institutions which underpin a 

society-it is glue that holds them together. 

Modal sosial tidak hanya mencakup sejumlah pranata dan kelompok 

sosial yang mendukungnya, tapi juga menyangkut perekat sosial yang menjaga 

kesatuan anggota kelompok sebagai suatu kesatuan. Saepul Rahmat, Pupu (2008, 

hlm.22) menjelaskan, sebagai komponen penting dalam masyarakat, modal sosial 

berguna untuk membangun civil community, yaitu meningkatkan pembangunan 

partisifatif  dengan berbasis trust, idiologi dan agama. Modal sosial dicirikan 

dalam bentuk kerelaan individu untuk mengutamakan keputusan kelompok. 
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Dampak dari kerelaan ini akan menumbuhkan interaksi kumulatif yang 

menghasilkan kinerja yang mengandung nilai sosial.  

Modal sosial merupakan hal penting dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara, sebab modal sosial berfungsi sebagai perekat ikatan sosial antar 

individu yang ada pada kelompok masyarakat, bangsa dan negara tersebut. Modal 

sosial mampu membentuk kohesivitas sosial dalam rangka mencapai tujuan 

bersama. Menurut Suandi (2014, hlm. 39), modal sosial merupakan bentuk 

jaringan kerja sosial dan ekonomi di masyarakat yang terjadi antar individu dan 

kelompok yang bermanfaat dan menguntungkan bagi penyelesaian masalah-

masalah sosial. 

Supriatna (2008) dalam penelitiannnya menyimpulkan, masyarakat yang 

memiliki modal sosial yang tinggi cenderung bekerja secara gotong royong, 

merasa aman untuk berbicara dan mampu mengatasi perbedaan-perbedaan. 

Sebaliknya masyarakat yang modal sosialnya rendah cenderung saling curiga dan 

muncul ingroup dan outgroup, tiada kepastian hukum, tiada keteraturan sosial, 

dan sering muncul “kambing hitam”. Dengan demikian dapat dipastikan, 

hilangnya modal sosial akan mengancam kesatuan masyarakat, bangsa dan 

negara, masyarakat sangat mudah diintervensi bahkan dihancurkan oleh pihak 

asing. 

Temuan Supriatna diatas nampaknya sejalan dengan hasil penelitian 

Chair, M.S., & Ebrahim, A. (2004, hlm. 87), yang salah satu kesimpulannya 

adalah sebagai erikut : 

Personal trust makes information exchange easier facilitates a quicker 

adaptation to the environment, and contributes positively to cooperation. 

But the larger social context cannot be ignored because it provides a 

foundation to better analyze individual actions, societal constraints and 

opportunities 

Sebagai salah satu unsur modal sosial, kepercayaan (trust) akan 

menentukan keteraturan komunikasi, yang pada akhirnya secara positif 

berkontribusi pada terciptanya kerjasama dan interaksi sosial dalam lingkungan 

sosial. Bagi bangsa Indonesia, modal sosial  menjadi kekuatan utama dalam 
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pembangunan menghadapi persaingan global, mengingat Indonesia secara fisik, 

sosial dan budaya memiliki kemajemukan yang dipersatukan oleh nilai-nilai luhur 

bangsa yang diwariskan secara turun temurun. Menurut Abdulkarim (2006, hlm. 

37), globalisasi bagi bangsa Indonesia dapat menjadi peluang dan tantangan. 

Peluang dapat berupa terbukanya lapangan kerja dan berkembangnya ilmu 

pengetahuan, sedangkan tantangan maknanya, bahwa bangsa Indonesia harus 

mampu menyeleksi unsur-unsur budaya asing itu, mana yang sesuai dan mana 

yang tidak sesuai dengan budaya bangsa. Dalam kontek ini, modal sosial yang 

didalamnya terdapat nilai-nilai luhur bangsa, berfungsi sebagai filter masuknya 

unsur-unsur asing tersebut. Memperkuat modal sosial berarti menumbuhkan 

kembali nilai-nilai luhur bangsa yang sudah tertanam lama pada bangsa Indonesia, 

yaitu : gotong royong, toleransi, kepercayaan, dan kebersamaan, yang 

kesemuanya merupakan pilar penting bagi pembangunan bangsa secara 

berkelanjutan. Selain berfungsi sebagai filter masuknya budaya asing, kedalam, 

modal sosial juga berfungsi sebagai perekat disintegrasi bangsa akibat 

kepentingan golongan, suku, ras dan agama, yang mengesampingkan kepentingan 

kelompok yang lain.  

Berikut fenomena-fenome sosial yang menjadi alasan perlunya 

penguatan modal sosial : 

1. Semakin  banyaknya konflik di masyarakat, yaitu berupa konflik sara, konflik 

ekonomi, konflik politik, bahkan konflik idiologi. 

2. Meningkatnya semangat individualisme yang bertolak belakang dengan nilai 

gotong royong dan kebersamaan yang sudah lama mengakar pada masyarakat 

Indonesia 

3. Meningkatnya pelanggaran terhadap nilai dan norma budaya bangsa, seperti 

prostitusi, penggunaan narkoba dan mulai eksisnya kaum LGBT yang jelas-

jelas bertentangan dengan nilai agama dan budaya yang dianut bangsa 

Indonesia. 

4. Lunturnya kejujuran dan integritas moral, yang ditandai dengan semakin 

maraknya korupsi dikalangan para pejabat, banyak dijualnya aset bangsa 
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yang menyangkut nasib rakyat banyak, serta rendahnya pengamalan nilai-

nilai agama dan kepercayaan yang dianut. Menurut Suyanto (2013, hlm. 18), 

penyimpangan jenis ini terbagi dua, yaitu : 1) fact of life, penyimpangan yang 

tidak sistematik; dan 2) way of life, penyimpangan yang sudah membudaya 

menjadi gaya hidup. 

5. Terjadinya krisis kepemimpinan yang ditandai dengan hilangnya keteladanan 

diantara para pemimpin, saling hujat, saling merendahkan, bahkan terjadi 

fitnah dan adu domba 

6. Dikalangan remaja, sering terjadinya tawuran antar pelajar, pergaulan bebas, 

pornografi dan pornoaksi, serta geng motor. 

Kondisi tersebut lahir karena adanya pengingkaran terhadap nilai-nilai 

luhur bangsa yang melahirkan sikap tidak saling percaya, egoisme kelompok, 

rendahnya semangat kebersamaan, serta menghalalkan segala cara, yang apabila 

dibiarkan akan berakibat pada masalah yang lebih besar yaitu menurunnya 

partisifasi dan kepercayaan masyarakat, terjadinya konflik yang lebih meluas, 

hingga hancurnnya nilai-nilai budaya bangsa secara permanen 

Untuk mencegah semakin menyusutnya modal sosial, maka diperlukan 

kesadaran semua pihak tentang pentingnya menjaga semangat gotong royong dan 

kebersamaan, menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghormati, 

mengamalkan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut secara benar dan 

konsekuen, menjalin hubungan sosial yang harmonis antar masyarakat, serta 

memiliki kepedulian dan sikap proaktif terhadap permasalahan sosial yang ada di 

lingkungannya. Dengan kata lain, setiap individu harus mulai menyadari 

posisinya, selain sebagai individu yang bertanggungjawab terhadap dirinya, juga 

sebagai anggota masyarakat yang bertanggungjawab pada kelompok, bangsa dan 

negaranya. Terkait hal ini Zinbauer (2007) dalam penelitiannya berkesimpulan: 

Social capital is an important objective and cross-cutting policy tool for 

addressing some of the root causes of social exclusion. It can serve  as an early 

warning diagnostic todetect a break down of social cohesion and the onset of 

individual alienation. Modal sosial merupakan tujuan penting dan alat kebijakan 
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lintas sektoral untuk mengatasi beberapa akar penyebab pengucilan sosial. Modal 

sosial ini juga dapat berfungsi sebagai alat diagnostik untuk peringatan awal 

dalam mendeteksi rincian kohesi sosial dan keterasingan individu.  

Terkait objek penelitian, Kabupaten Subang yang memiliki slogan 

“Rakyat Subang Gotong Royong Subang Maju” merupakan wilayah administratif 

tingkat II di Provinsi Jawa Barat yang memiliki karakteristik fisik, sosial dan 

budaya yang berbeda. Dari hasil penelitian yang dilakukan Rosilawati (2011) 

menunjukan, bahwa potret positif modal sosial ditemukan pada masyarakat  

Subang di wilayah selatan, mereka memiliki kepercayaan yang tinggi pada 

pemerintah, cenderung adem ayem, sehingga setiap program yang digulirkan 

pemerintah mendapatkan respon positif dari masyarakatnya. Sedangkan pada 

wilayah utara yang heterogen unsur sosial dan budayanya, modal sosial mulai 

melemah, terdapat krisis kepercayaan pada pemimpin, menguatnya sikap 

individualisme penduduk, serta besarnya potensi konflik akibat perbedaan 

kepentingan.  

Sementara dilihat dari keadaan fisik wilayahnya, Subang Utara (pantura), 

Subang Tengah dan Subang Selatan memiliki karakteristik fisik yang berbeda. 

Kondisi ini berpengaruh besar terhadap pola interaksi dan komunikasi 

masyarakat, misalnya: masyarakat di selatan Subang yang sebagian besar 

bermatapencaharian sebagai petani kebun dan sawah lebih banyak menghabiskan 

waktunya di kebun atau di sawah, akibatnya interaksi dengan masyarakat diluar 

komunitasnya menjadi terbatas. Hal ini berbeda dengan masyarakat yang ada di 

Subang bagian tengah dan utara, mereka lebih terbuka dalam melakukan interaksi 

dan komunikasi dengan masyarakat diluar kelompoknya. Penyebabnya karena  

masyarakat di Subang bagian tengah dan utara memiliki pekerjaan yang variatif, 

seperti perdagangan, transportasi dan jasa, dimana jenis pekerjaan ini 

mengharuskan adanya interaksi yang intensif dengan masyarakat diluar 

kelompoknya. Dari seringnya komunikasi dan interaksi dengan dunia luar itulah, 

modal sosial masyarakat di Subang bagian tengah cenderung lebih cepat 
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mengalami perubahan, baik perubahan yang sifatnya positif maupun perubahan 

yang bersifat negatif. 

Perubahan modal sosial positif adalah menguatnya kepercayaan, 

tumbuhnya kebersamaan dan toleransi, terjalinnnya komunikasi dan partisifasi 

sosial, serta penghormatan terhadap nilai dan norma budaya lokal. Sedangkan 

perubahan modal sosial negatif ditandai dengan adanya konflik sosial yang 

melahirkan diisintegrasi pada masyarakat, seperti konflik yang terjadi pada tahun 

1997 di Pamanukan antara penduduk pribumi dengan penduduk pendatang dari 

etnis tertentu. Konflik itu lahir karena masyarakat sudah kehilangan modal sosial 

yang selama ini menjadi perekat pada masyarakat yang heterogen seperti di utara 

Subang. Hal ini seperti yang disampaikan Maryani (2009, hlm.6), bahwa modal 

sosial sebagai perekat (social glue) merupakan perpaduan antara sesuatu yang 

bersifat material dan non material. Material mempunyai makna tentang 

kepemilikan berkaitan dengan aset-aset finansial yang dimiliki. Sedangkan non 

material, modal berwujud mutual trust (kepercayaan) dan gathering system 

(sistem kebersamaan) dalam suatu masyarakat. 

Wujud nyata dari modal sosial adalah hubungan sosial, adat dan nilai 

budaya lokal, toleransi, kesediaan untuk mendengar, kejujuran, kearipan lokal, 

kepercayaan, kebersamaan, kesetiaan, tanggungjawab sosial, partisifasi 

masyarakat dan kemandirian. Unsur-unsur modal sosial tersebut  merupakan 

potensi yang sudah lama ada di masyarakat. Tinggal pertanyaannya, apakah 

potensi-potensi yang sudah ada tersebut mampu dikembangkan supaya lebih kuat 

lagi untuk memperkokoh sistem kemasyarakatan beserta seluruh interaksi yang 

terjadi didalamnya.  

Terhadap permasalahan tersebut penulis beranggapan, bahwa sangat 

penting dalam kondisi seperti sekarang ini ada penelitian yang menjadikan modal 

sosial, motivasi belajar, perilaku prososial dan lingkungan keluarga sebagai objek 

kajian. Selain memiliki manfaat teoritis dan keilmuan, penelitian ini juga penulis 

anggap memiliki kebermaknaan (meaningfull) yang besar terhadap permasalahan 

yang dihadapi peserta didik di lingkungannya, minimal dalam jangka pendek 
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kemampuan mereka untuk tanggap dan peduli terhadap permasalahan sosial itu 

dapat dimulai dari lingkungan sekolah dan lingkungan keluarganya. 

 

B. Rumusan Masalah  

Masalah yang teridentifikasi dalam penelitian ini berkaitan dengan 

pengaruh atau kontribusi motivasi belajar, perilaku prososial dalam IPS dan 

lingkungan keluarga, terhadap penguatan modal sosial peserta didik. Untuk 

memudahkan langkah dan tahapan penelitian, rumusan masalah itu kemudian 

dibuat dalam beberapa rumusan pertanyaan sebagai berikut : 

1. Apakah motivasi belajar, perilaku prososial dalam IPS dan lingkungan 

keluarga berpengaruh terhadap penguatan modal sosial peserta didik di SMP 

se-Kabupaten Subang? 

2. Apakah motivasi belajar berpengaruh terhadap penguatan modal sosial peserta 

didik di SMP se-Kabupaten Subang? 

3. Apakah perilaku prososial dalam IPS berpengaruh terhadap penguatan modal 

sosial peserta didik di SMP se-Kabupaten Subang? 

4. Apakah lingkungan keluarga berpengaruh terhadap penguatan modal sosial 

peserta didik di SMP se-Kabupaten Subang? 

5. Apakah ada perbedaan motivasi belajar, perilaku prososial dalam IPS dan 

lingkungan keluarga peserta didik di SMP se-Kabupaten Subang berdasarkan 

cluster wilayah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini 

dimaksudkan untuk tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mendapatkan gambaran mengenai pengaruh motivasi belajar, perilaku 

prososial dalam IPS dan lingkungan keluarga secara bersama-sama terhadap 

penguatan modal sosial peserta didik di SMP se-Kabupaten Subang. 

2. Untuk mendapatkan gambaran mengenai pengaruh motivasi belajar terhadap 

penguatan modal sosial peserta didik di SMP se-Kabupaten Subang. 
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3. Untuk mendapatkan gambaran mengenai pengaruh perilaku prososial dalam 

IPS terhadap penguatan modal sosial peserta didik di SMP se-Kabupaten 

Subang. 

4. Untuk mendapatkan gambaran mengenai pengaruh lingkungan keluarga 

terhadap penguatan modal sosial peserta didik di SMP se-Kabupaten Subang. 

5. Untuk mendapatkan gambaran mengenai perbedaan motivasi belajar, perilaku 

prososial dalam IPS dan lingkungan keluarga peserta didik di SMP se-

Kabupaten Subang berdasarkan cluster wilayah. 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoretis : penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi 

tambahan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penguatan modal 

sosial peserta didik, dikaitkan dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) di SMP. 

2. Manfaat Praktis :  yaitu manfaat yang dirasakan oleh peserta didik, guru dan 

masyarakat, baik yang sifatnya langsung maupun tidak langsung.  

a. Manfaat bagi peserta didik adalah munculnya motivasi yang kuat untuk 

belajar IPS, sebab dalam IPS diajarkan perilaku prososial yang 

bermanfaat bagi peserta didik baik sebagai individu maupun sebagai 

anggota masyarakat. 

b. Manfaat bagi guru, penelitian ini dapat memberikan informasi sekaligus 

evaluasi tentang hubungan motivasi belajar, perilaku prososial dalam 

IPS, lingkungan keluarga dan modal sosial, yang selama ini berkaitan 

dengan materi dan proses pembelajaran, sehingga guru dapat melakukan 

perbaikan-perbaikan terhadap proses pembelajaran yang sudah maupun 

yang akan dilakukan. 

c. Manfaat bagi orang tua, masyarakat, sekolah, Dinas Pendidikan,  

organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan adalah munculnya 

kesadaran dan tanggungjawab bersama bahwa penguatan modal sosial 
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beserta unsur-unsurnya dapat dilakukan sejak awal dimulai dari sekolah. 

Khusus di SMP penguatan modal sosial ini dapat dilakukan melalui mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). 

 

E. Struktur Penulisan Tesis 

Penulisan tesis ini mengacu pada pedoman penulisan karya ilmiah yang 

diterbitkan Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2015. Dalam pedoman baku 

tentang penulisan karya ilmiah dijelaskan, bahwa sistematika penulisan tesis 

dibagi kedalam lima bab, yaitu Bab I berisi pendahuluan, Bab II kajian pustaka, 

Bab III metode penelitian, Bab IV temuan dan pembahasan, serta Bab V simpulan 

dan rekomendasi.  

Bab I yang merupakan pendahuluan berisi tentang latar belakang 

penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. 

Sedangkan Bab II berisi tentang konsep-konsep, teori-teori atau hukum-hukum 

dalam bidang yang dikaji. Selain itu bab II juga memuat hasil-hasil atau teori 

penting mengenai penelitian terdahulu yang relevan, ditambah kerangka 

pemikiran dan hipotesis penelitian. Sebagian peneliti menganggap Bab II sebagai 

bagian penting yang menjadi dasar penngujian teori yang mempengaruhi hasil 

penelitian. 

Sementara Bab III lebih kepada prosedur penelitian, langkah atau 

tahapan penelitian, metode atau pendekatan penelitian, instrumen pengambilan 

data di lapangan, serta langkah-langkah analisis data yang dijalankan. Data yang 

berisi informasi atau temuan itu kemudian diolah, dimana hasil dan 

pembahasannya diletakan pada Bab IV dari penelitian. Termasuk di Bab IV pula 

jawaban dari rumusan masalah dan hipotesis dicantumkan. 

Setelah hasil penelitian dianalisis dan dibahas di Bab IV sampai mampu 

menjawab rumusan masalah dan hipotesis, maka bagian selanjutnya dari 

sistematika tesis adalah bab V. Bab V berisi kesimpulan dan rekomendasi. Bagian 

ini adalah bagian akhir dari penelitian yang akan menentukan tingkat 

kebermaknaan (meaningfull) sebuah proses dan hasil penelitian. Idealnya 
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kesimpulan hasil penelitian yang menjadi temuan baru kemudian 

direkomendasikan itu menjadi masukan yang konstruktif bagi tiga pihak yang 

diharapkan mendapatkan manfaat dari penelitian, yaitu peserta didik, guru dan 

kompenen eksternal diluar sekolah (orang tua, masyarakat, instansi, serta 

organisasi sosial dan kemasyarakatan). 

 


