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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan merupakan kunci sukses untuk menghasilkan sumber daya 

manusia yang berkualitas. Sejarah membuktikan bahwa tokoh-tokoh nasional dan 

internasional terlahir dari proses pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa 

pendidikan mempunyai potensi untuk menghasilkan manusia yang berkualitas, 

yaitu manusia yang memiliki kemampuan luas, berakhlak mulia, berwawasan 

kebangsaan yang luas, bersikap terpuji dan memiliki keterampilan yang mumpuni.  

Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kesuksesan seseorang tidak 

hanya ditentukan oleh kualitas pengetahuannya (hard skill), tetapi lebih besar 

ditentukan oleh kemampuan sikap dan keterampilannya (soft skill), namun selama 

ini keterampilan sosial jarang dikembangkan di persekolahan formal, termasuk 

dalam pembelajaran IPS (Supriatna, 2001). Pembelajaran IPS yang seharusnya 

mengembangkan keterampilan sosial terjebak oleh target muatan kurikulum yang 

mengejar kemampuan kognitif peserta didik miskin akan pengamalan-pengamalan 

sosial. Sehingga bidang studi dan materi IPS menjadi pelajaran hafalan yang 

cenderung tidak digemari peserta didik.  

Begitu pun dengan gurunya, menurut Al Muchtar (2004:52) selama ini 

guru IPS masih merupakan satu satunya sumber pengetahuan dalam pembelajaran 

di dalam kelas yang hanya merupakan pentransfer pengatahuan terhadap peserta 

didik. Guru IPS belum bergeliat memberdayakan metode, media dan sumber 

belajar yang inovatif sebagai teman belajar, termasuk mengembangkan 

pembelajaran IPS ke arah penguasaan keterampilan sosial. Menurut Hasan 

(1996:213), sesuai tuntutan kurikulum, guru lebih sering mengejar hasil belajar 

dari pada proses dalam mengembangkan keterampilan sosial. Sehingga maraknya 

berbagai perilaku buruk di masyarakat bisa terjadi dimungkinkan karena kurang 

berhasilnya sistem pendidikan, terutama lemahnya pendidik IPS yang seharusnya 

bertujuan menghasilkan warga negara yang baik, yang memiliki keterampilan 

sosial sebagai bekal untuk berinteraksi dalam lingkungan dan masyarakatnya. 
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Dalam hal ini menurut Lickona (2012:20-26) ada sepuluh tanda yang 

harus diwaspadai sebagai bagian dari kehancuran bangsa. Tanda tersebut yaitu; 1) 

meningkatnya kekerasan di kalangan remaja; 2) penggunaan bahasa dan kata-kata 

yang buruk; 3) pengaruh peer group yang kuat dalam tindak kekerasan; 4) 

meningkatnya perilaku merusak diri seperti penggunaan narkoba, alkohol dan 

seks bebas; 5) semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk; 6) menurunnya 

etos kerja; 7) semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru; 8) 

rendahnya rasa tanggung jawab individu dan warga negara; 9) membudayanya 

ketidakjujuran; dan 10) adanya rasa saling curiga dan kebencian di antara sesama.  

Sehingga tokoh pendidikan, ilmuwan dan ulama besar dari Pakistan, 

Kurshed Achmad (dalam Wasliman, 2010), pernah menyindir dunia pendidikan 

sebagai berikut “Although the modern man has learn to fly in the sky like a bird, 

and swim in the ocean like a fish, but has failed to learn to live on earth like 

human being.” Meskipun manusia modern ini telah belajar terbang melayang-

layang di angkasa bagaikan seekor burung, dan belajar menyelam di samudera 

bagaikan seekor ikan, namun telah gagal belajar hidup di muka bumi sebagai 

manusia. 

Padahal tujuan pendidikan dalam Sisdiknas tahun 2003,  bab I pasal 1 ayat 

(1) dijelaskan sebagai 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 

masyarakat, bangsa dan negara. Demikian juga dengan tujuan utama PIPS adalah 

mempersiapkan warga negara yang dapat membuat keputusan reflektif dan 

berpartisipasi dengan sukses dalam kehidupan kewarganegaraan di lingkungan 

masyarakat, bangsa dan dunia (Banks.1990:4).  

Sesuai pula dengan Permendiknas No 22 Tahun 2006 tentang standar Isi 

mata pelajaran, disebutkan bahwa mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik 

memiliki kemampuan sebagai berikut; (1), mengenal konsep-konsep yang 

berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan (2), memiliki 

kemampuan dasar untuk berpikirlogis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, 

memecahkan masalah dan keterampilan dalam kehidupan sosial, (3), memiliki 
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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. Menurut Sapriya (2012:3), 

tujuan pendidikan IPS diharapkan agar para siswa dapat hidup di masyarakat 

dengan baik, dapat memecahkan masalah-masalah pribadi maupun masalah-

masalah sosial, maka para siswa perlu dibekali dengan pengetahuan (knowledge),  

keterampilan (skill), sikap (attitudes), dan nilai (values), bahkan bagaimana cara 

bertindak (action). 

Hal ini penting karena manusia sebagai makhluk sosial sangat 

membutuhkan interaksi dengan sesamanya yang syarat dengan keterampilan 

sosial. Apalagi peserta didik yang dalam proses pembelajaran sangat memerlukan 

keterampilan sosial sebagai bekal hidupnya di masyarakat kelak. Keterampilan-

keterampilan sosial yang dibutuhkan tersebut diantaranya, keterampilan mengenai 

pergaulan di kelas dan sekolah, keterampilan berinteraksi, partisipasi, tanggung 

jawab dan kepedulian sosial.  

Mengingat guru merupakan figur sentral dalam dunia pendidikan, 

khususnya dalam proses interaksi belajar-mengajar. Maka seorang guru harus 

memiliki karakteristik kepribadian ideal sesuai dengan persyaratan pedagogis. 

Salah satu keterampilan yang harus dimiliki guru adalah keterampilan sosial. 

Walaupun semua orang bisa mengajar, tetapi tidak semua orang bisa menjadi 

guru. Untuk menjadi guru diperlukan pendidikan khusus karena tugas guru tidak 

hanya memindahkan pengetahuan, dibutuhkan wibawa dan keteladanan. Sehingga 

sebutan guru betul-betul menjadi panutan di masyarakat, digugu dan ditiru.  

Tugas pendidikan menurut Licona (2012:7) adalah untuk membimbing 

para generasi muda untuk menjadi cerdas dan memiliki perilaku berbudi. 

Selanjutnya tugas guru untuk membantu para siswa meluruskan pemahaman 

terhadap nilai-nilai yang telah dimiliki peserta didik. 

Semua ini selaras dengan tujuan pendidikan Islam yang menurut Rosyidin 

(2010:31), pendidikan dalam Islam bertujuan untuk mendukung proses penciptaan 

manusia sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai khalifah tentu memiliki 

pengaruh terhadap orang lain berupa yang terwujud dalam interaksi sosial sesama 

manusia dalam konsep silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah bahkan sampai pada 
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ukhuwah Insaniah. Selanjutnya Islam memberi contoh atau modelling pada 

pribadi dan perbuatan Rasulullah Saw. yang sangat cocok untuk ditiru sebagai 

pembangunan akhlak yang paling utama. Selanjutnya Rosyidin (2010:46) 

mengutip pendapat Ahmad Tafsir yang menegaskan bahwa tujuan pendidikan 

Islam adalah mewujudkan pribadi muslim yang menguasai pengetahuan, terampil 

secara intelektual, memiliki minat, sikap, nilai, dan penyesuaian diri serta 

memiliki keterampilan dalam melakukan sesuatu. Hal ini tentu tidak dapat 

dilepaskan dari unsur-unsur pendidikan yang ada di dalamnya, seperti falsafah 

pendidikan, kurikulum dan para pengajarnya.  

Salah satu lembaga pendidikan Islam yang sudah lama dikenal masyarakat 

Indonesia adalah pesantren. Pada awal pendiriannya pesantren membekali para 

santrinya dengan ilmu-ilmu keagamaan seperti syariah, ushul fiqih, adab, bahasa 

Arab dan berbagai disiplin terkait dengan kajian keagamaan. Namun kemudian 

perkembangan lembaga pesantren mengembangkan sekolah-sekolah umum dan 

madrasah-madrasah. Tujuannya agar para lulusan dari lingkungan pesantren 

dimungkinkan untuk melanjutkan studi mereka ke fakultas-fakultas di universitas 

umum dan berharap bahwa lulusan pendidikan umum yang memiliki latar 

belakang ideologi pesantren akan mampu menerjemahkan ideologi Islam dalam 

kehidupan modern, 

Menurut Dhofier (1982:55) keberadaan pesantren selalu disertai tradisi 

pesantren yang selalu bersinergi. Tradisi tersebut yaitu pondok, masjid, santri, 

kyai, dan kitab kuning. Ulama Persatuan Islam menyebut lembaga-lembaga 

pendidikannya sebagai pesantren dan pondok mirip dengan pondok pesantren 

tradisional seperti lima tradisi tersebut. Para pemimpin Persis, seperti kebanyakan 

pemimpin muslim Indonesia lainnya percaya bahwa pendidikan yang berorientasi 

agama adalah lebih baik bagi umat Islam. Pendidikan agama merupakan pondasi 

untuk melahirkan generasi yang menjadi khalifah atau pemimpin di dunia.  

Namun sebagian masyarakat memandang sebelah mata akan keberadaan 

pesantren. Lembaga pendidikan pesantren diidentikkan sebagai pendidikan yang 

kolot, tertutup, tidak peduli terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Pesantren 

dinilai oleh sebagian masyarakat hanya mengkaji masalah keagamaan saja. 

Bahkan muncul anggapan bahwa kehidupan pesantren asing terlepas dari masalah 
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kemasyarakatan. Sehingga pendidikan pesantren diabaikan karena dianggap 

sebagai pendidikan yang tidak popular, tidak menjanjikan lapangan kerja yang 

layak. Keberadaan pesantren dianggap hanya menghasilkan calon ulama saja.  

Persatuan Islam sebagai salah satu gerakan pembaharuan Islam telah 

melakukan beberapa perubahan (Wildan.1997:147). Persatuan Islam tampil tidak 

lagi dengan gerakan shock therapy. Tetapi dengan pendekatan persuatif edukatif. 

Perubahan terjadi dengan munculnya pergeseran tradisi di lingkungan pesantren 

dari kecenderungan berfiqih normatif tekstual menuju fiqih secara kontekstual 

(Zubaedi.2007.386-387), dari kecenderungan berdakwah dengan ceramah dan 

pengajian menuju berdakwah dengan amal perbuatan nyata melalui pendidikan. 

Salah satu perubahanya adalah melalui pesantren menyelenggarakan pendidikan 

Muallimin. 

Di pesantren santri tidak hanya dididik untuk paham dalam hal ibadah, 

tetapi melalui pembelajaran yang kolektif, kehidupan sosial terwujud dengan 

sendirinya. Para santri dikondisikan untuk hidup dalam kebersamaan dan saling 

memperhatikan, bahkan pergaulan sosial tidak terlepas dari wujud ibadah yang 

berbuah pahala. Sehingga di pesantren keterampilan sosial dilakukan secara 

alamiah dalam lingkungan pembelajaran. 

Di pesantren para santri dibimbing untuk mampu menjalin hubungan 

sosial yang harmonis dengan orang lain melalui sikap dan perilaku yang baik. 

Santri dilatih berprasangka baik pada orang lain, husnudzan, berempati, suka 

menolong, jujur, bertanggung jawab menghargai perbedaan pendapat. Pesantren 

memberikan pelajaran agar santrinya bersatu, bersaudara sehingga terbentuk sikap 

kebersamaan yang terus dibangun dengan semangat ukhuwah Insaniyah dan 

Islamiyah. Santri di pesantren dituntut agar bekerja sama penuh toleransi dengan 

sesama umat Islam dan di luar Islam. Menurut Al-Fauzan (2007:325-326) Ikatan 

ukhuwah Islamiyah merupakan ikatan yang paling kuat, tulus dan kekal. Ikatan 

iman dan Islam lebih kuat karena merupakan ikatan hamba dan Tuhannya.  

Pesantren sebagai lembaga pendidikan dalam pola pendidikannya 

sepertinya telah berupaya mengembangkan keterampilan sosial yang menurut 

Dadang Supardan (2010), keterampilan sosial atau social skills pada hakekatnya 
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adalah menempatkan pentingnya pengembangan perilaku sosial positif (prososial) 

yang melatih anak menjadi manusia yang bertanggung jawab.  :   

“...as responsibility, willingness to cooperate, and contribute to the group 

project. Within the dynamics of a small group, each member has opportunities to 

act as an individual, interact within others in the discussion and planning, and 

react to decisions and problems” (Joyce & Alleman-Brooks, 1979: 139).  

 

Pengembangan sikap keterampilan sosial yang dilaksanakan di pesantren 

lebih merupakan kurikulum tersembunyi (hidden curriculum). Hal itu biasanya 

tidak tercatat dengan tertib tetapi dijalankan oleh seluruh komponen pesantren. 

Hasilnya bisa dilihat melalui sikap, watak dan perilaku santri di lingkungannya, 

atau ketika santri diterjunkan ke masyarakat luas baik dalam bentuk latihan 

maupun dalam kehidupan nyata setelah menjadi alumni. 

Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan IPS yaitu bagaimana agar siswa 

dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial. Menurut Sapriya 

(2012:184) belajar IPS tidak cukup hanya dengan hafalan dan melatih daya ingat. 

Belajar IPS hendaknya dapat memberdayakan siswa sehingga segala potensi dan 

kemampuan dalam pengetahuan, sikap dan keterampilan dapat berkembang. 

Semua kemampuan siswa tersebut dapat diwujudkan dalam proses pembelajaran 

melalui aktivitas pelatihan berpartisipasi dalam kehidupan kemasyarakatan. 

Demikian juga menurut Jerolimek dan Parker (1993) yang dikutip Sapriya 

(2012:184), mengemukakan bahwa ujian yang sesungguhnya dalam belajar IPS 

terjadi ketika siswa berada di luar sekolah, yaitu hidup di masyarakat. Dengan 

kata lain, tujuan IPS hendaknya diuji dengan cara peserta didik menerapkan 

konsep yang diperoleh di kelas untuk diPraktikkan dalam realitas kehidupan di 

masyarakat. 

Untuk itu sebagai salah satu upaya pengembangan keterampilan sosial 

pendidikan di pesantren Persis, melalui pendidikan keguruan di Muallimin 

Persatuan Islam 3 Pameungpeuk, para santri tidak hanya dididik menjalankan 

ibadah dengan baik tetapi santri juga secara arif diajarkan bersosialisasi dengan 

masyarakat (Badri.2008:1). Keterampilan sosial santri akan terasa karena dalam 

menempuh pendidikan sehari-hari di Muallimin santri sering terjun langsung ke 

masyarakat. Kegiatan seperti amal shaleh, gotong-royong, shalat berjamaah, 

shaum, latihan pidato, mengajar di Diniyyah, terjun langsung bergaul bersama 
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masyarakat dalam program Prakter Pendidikan dan Khidmat Jamiyyah, yaitu 

selama dua minggu santri dikirim ke daerah terpencil untuk pengabdian pada 

masyarakat melalui latihan berdakwah, mengajar dan bermasyarakat.  

Hal ini tidak terlepas dari visi, misi dan tujuan pendidikan Muallimin 

Persis 3 Pameungpeuk yaitu mewujudkan manusia sebagai khalifah Allah di muka 

bumi.  Sedangkan misi pendidikan Persis adalah pemanusiaan insan ulul-albab 

selaku muslim kaaffah yang tafaqquh fid-dien. Demikian juga dengan tujuan 

pendidikan Persis yaitu terwujudnya kepribadian muslim yang tafaqquh fid-dien. 

Tafaqquh, artinya seseorang yang paham terhadap agamanya. 

Upaya pendidikan Mu'alimin, yang bertujuan mencetak lulusan yang 

memiliki kemampuan sebagai pendidik dan pendakwah ini sejalan dengan misi 

dan visi Persatuan Islam sebagai ormas yang selalu mensosialisasikan nilai-nilai 

keislaman melalui pendidikan dan dakwah. Oleh karena itu dalam setiap 

pembelajarannya, pendidikan Mu’alimin selalu terpadu dengan Ormas Persatuan 

Islam. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan guru dan ulama sebagai kader 

Persatuan Islam, sampai saat ini pendidikan keguruan di Mu’alimin masih 

dipertahankan.  

Salah keunggulan pendidikan guru Muallimin adalah adanya program 

pengabdian masyarakat di dalam kurikulumnya, yaitu program Praktik 

Kependidikan dan Khidmat Jam’iyyah (PKKJ). Program ini mewajibkan setiap 

santri mengabdikan diri dan ilmunya di masyarakat untuk melakukan latihan 

mengajar, berdakwah dan bersosialisasi secara langsung dengan masyarakat. 

Melalui sistem Program Praktik Kependidikan dan Khidmat Jam’iyyah di 

Mu’alimin Pesantren Persatuan Islam 3 dimungkinkan semangat gotong royong 

dan kebersamaan yang merupakan ciri khas masyarakat Indonesia akan kembali 

nampak. Tidak hanya itu, melalui PKKJ juga diharapkan nilai-nilai keagamaan 

yang hidup dalam tradisi pesantren seperti persaudaraan, kerjasama, 

kesederhanaan, ketaatan, mandiri dan ikhlas terbiasa tertanam dalam perilaku 

sehingga terlahir generasi yang cerdas secara sosial.  

Asumsi peneliti, tidak mungkin akan terwujud calon guru dan ulama yang 

bisa diterima dalam masyarakat, bila calon guru dan calon ulama tersebut tidak 

memiliki keterampilan sosial. Jadi, selain berperan sebagai lembaga yang menjaga 
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dan mengembangkan nilai moral, spiritual, keilmuan, penjaga tradisi keislaman 

dan yang melahirkan calon-calon ulama, pendidikan pesantren khususnya 

pendidikan guru di Muallimin juga memiliki peran dalam mengembangkan 

keterampilan sosial bagi calon guru, berupa kemampuan bekerja sama, 

berpartisipasi, tanggung jawab dan memiliki kepedulian. Dengan demikian 

pesantren tidaklah seburuk yang dikira oleh sebagian masyarakat.  

Berdasar pada hal-hal tersebut di atas, maka menjadi signifikan mengkaji 

peran pesantren, khususnya peran pendidikan guru Muallimin dalam 

mengembangkan keterampilan sosial, yang kemudian dijadikan sebuah fokus 

penelitian tesis ini dengan judul “Pengembangan Keterampilan Sosial Bagi Calon 

Guru (Studi Kasus pada Praktik Kependidikan dan Khidmat Jamiyyah di 

Muallimin Pesantren Persatuan Islam 3 Pameungpeuk Kabupaten Bandung).”  

B. Fokus  dan Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dapat diidentifikasi terkait dengan 

pengembangan keterampilan sosial, penelitian ini akan difokuskan pada: 

bagaimana program Praktik Keguruan dan Khidmat Jamiyyah pendidikan guru di 

Muallimin dapat mengembangkan keterampilan sosial calon guru.  

Secara lebih khusus masalah penelitian ini akan diuraikan dalam beberapa 

pertanyaan berikut: 

1. Bagaimana pengembangan keterampilan sosial dalam kurikulum 

pendidikan guru (Muallimin) Pesantren Persatuan Islam 3 

Pameungpeuk Kabupaten Bandung? 

2. Bagaimana sejarah, visi dan misi serta tujuan Praktik Kependidikan 

dan Khidmat Jamiyyah dalam kurikulum pendidikan guru (Muallimin) 

Pesantren Persatuan Islam 3 Pameungpeuk Kabupaten Bandung? 

3. Bagaimana perencanaan dan pelaksanaan Praktik Kependidikan dan 

Kidmat Jamiyyah dalam mengembangkan keterampilan sosial calon 

guru? 

4. Bagaimana hasil program Praktik Kependidikan dan Khidmat 

Jamiyyah untuk mengembangkan keterampilan sosial calon guru? 
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C. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini ingin melihat bagaimana pengembangan 

keterampilan sosial dalam pendidikan guru di Mu’alimin Pesantren Persatuan 

Islam 3 Pameungpeuk. Secara khusus penelitian ini ingin mengetahui hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Melihat pengembangan keterampilan sosial dalam kurikulum Muallimin 

Pesantren Persatuan Islam 3 Pameungpeuk Kabupaten Bandung.  

2. Melihat sejarah, visi dan misi serta tujuan Praktik Kependidikan dan 

Khidmat Jamiyyah dalam kurikulum pendidikan guru (Muallimin) 

Pesantren Persatuan Islam 3 Pameungpeuk Kabupaten Bandung.  

3. Menganalisis perencanaan dan pelaksanaan Praktik Kependidikan dan 

Kidmat Jamiyyah dalam mengembangkan keterampilan sosial calon guru.  

4. Menganalisis hasil program Praktik Kependidikan dan Khidmat Jamiyyah 

untuk mengembangkan keterampilan sosial calon guru. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis temuan penelitian ini akan 

bermanfaat bagi pesantren sebagai bahan kajian dalam mengembangkan 

keterampilan sosial khususnya pada program Praktik Kependidikan dan Khidmat 

Jamiyyah di Muallimin Pesantren Persatuan Islam 3 Pameungpeuk. Bagi kalangan 

akademisi, penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan 

mengenai inovasi pembelajaran terutama tentang pengembangan keterampilan 

sosial di Pesantren Muallimin.  

Sedangkan secara praktis penelitian ini akan memberikan masukan 

terhadap : 

1. Pesantren Muallimin dalam upaya menentukan kebijakan yang sesuai dengan 

karakter Muallimin Pesantren Persatuan Islam 3 Pameungpeuk. 

2. Persatuan Islam sebagai Ormas penyelenggara gerakan pendidikan dan 

dakwah, terutama bidang tarbiyah berkaitan dengan tujuan pendidikan 

Muallimin menghasilkan santri sebagai calon guru dan mubaligh.  
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3. Masyarakat umum sehingga memiliki wawasan bahwa pesantren bukan 

hanya lembaga kaku, kolot, tetapi pesantren juga mampu menghasilkan 

lulusan yang memiliki keterampilan sebagai pendidik dan ulama yang mampu 

berinteraksi, berkomunikasi, bertanggung jawab dan peduli dalam 

menyelesaikan masalah di masyarakat. 

4. Departemen Agama sebagai pemegang kebijakan dan pembina terhadap 

pelaksanaan pendidikan agama yang sesuai dengan sistem pendidikan 

nasional. 

E. Struktur Organisasi Tesis.  

Penelitian ini disajikan dalam laporan yang memuat lima bab yang 

masing-masing bab terdiri dari beberapa bagian subbab. Sistematika pembahasan 

dalam laporan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, berisi uraian tentang; latar belakang masalah, fokus 

dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, paradigma 

penelitian dan struktur organisasi tesis.  

Selanjutnya Bab II, merupakan kajian teoritis yang terdiri dari; 

pembahasan tentang keterampilan sosial, yang meliputi; definisi keterampilan 

sosial, indikator keterampilan sosial, keterampilan sosial dan pembelajaran, 

keterampilan sosial dalam kearifan lokal, keterampilan sosial berbasis religius. 

Kemudian pemaparan tentang kompetensi guru meliputi; kompetensi pedagogis, 

profesional, personal dan sosial. Selanjutnya pembahasan mengenai pendidikan 

IPS meliputi definisi pendidikan IPS, tujuan pendidikan IPS, dimensi pendidikan 

IPS dan pendidikan IPS dalam Permendiknas. Kemudian pemaparan tentang 

penyelenggaraan pendidikan pesantren yang meliputi; definisi pesantren, elemen-

elemen pesantren, pesantren dan madrasah, proses belajar mengajar di pesantren. 

Selanjutnya pembahasan tentang Ormas Persatuan Islam. Terakhir pemeparan 

tentang pesantren dan konsep pendidikan Muallimin Pesantren Persatuan Islam 

dan penelitian terdahulu.  

Sedangkan pada Bab III penulis menyantumkan metodologi penelitian, 

yang terdiri dari pendekatan dan metode penelitian, subjek dan lokasi penelitian, 

teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, prosedur penelitian, teknik 
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analisis data yang terdiri dari reduksi data, display data dan kesimpulan dan 

verifikasi data. 

Untuk Bab IV, Penyajian hasil penelitian dan pembahasan, yang meliputi; 

gambaran umum Persatuan Islam terdiri dari; sejarah pesantren; visi dan misi 

Pesantren Muallimin; pendidik dan peserta didik; sarana dan prasarana; kurikulum 

Muallimin; pembelajaran IPS di Mualimin Persis 3; kegiatan-kegiatan penunjang 

pendidikan guru Muallimin; keunikan pendidikan guru Muallimin Persis 3 

Pameungpeuk dan program Praktik Kependidikan dan Khidmat Jam’iyyah 

(PKKJ) sebagai praktik keterampilan sosial. Kemudian pemaparan hasil penelitian 

tentang pengembangan keterampilan sosial dalam kurikulum pendidikan guru 

(Muallimin) Pesantren Persatuan Islam 3 Pameungpeuk Kabupaten Bandung; 

sejarah, visi dan misi serta tujuan Praktik Kependidikan dan Khidmat Jamiyyah 

(PKKJ) dalam kurikulum pendidikan guru Muallilim; perencanaan dan 

pelaksanaan Praktik Kependidikan dan Kidmat Jamiyyah; hasil  program Praktik 

Kependidikan dan Khidmat Jamiyyah untuk mengembangkan keterampilan sosial 

calon guru; serta analisis pembahasan hasil penelitian. 

Akhirnya penelitian ini diakhiri dengan Bab V yaitu Penutup, berisi 

kesimpulan yaitu jawaban atas perumusan masalah yang dikemukakan pada bab-

bab sebelumnya dan dimuat saran-saran atau rekomendasi bagi pihak yang 

berkepentingan. 

F. Paradigma Penelitian 

Adapun paradigma penelitian yang dapat diungkap dalam penelitian ini 

meliputi : 

1. Pengembangan keterampilan sosial bagi calon guru di Muallimin 

terselenggara melalui pembelajaran IPS di dalam kelas yang didesain oleh 

guru dengan penyiapan RPP dan silabus serta metode pembelajaran 

diskusi dan pemodelan yang mendukung terjadinya interaksi siswa dalam 

hal kerjasama, partisipasi, tanggung jawab dan kepedulian. 

2. Keterampilan sosial untuk calon guru tidak hanya mengandalkan 

pembelajaran di dalam kelas, tetapi akan lebih bermutu bila terselenggara 

di luar kelas melalui kegiatan yang dirancang oleh kurikulum seperti 
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kegiatan pengembangan diri, pengayaan, ekstrakulikuler dan program 

Praktik Kependidikan dan Kidmat Jamiyyah (PKKJ) di masyarakat. 

3. PKKJ merupakan media dan wahana yang potensial bagi pengembangan 

keterampilan sosial calon guru yang sarat dengan kerjasama, pertisipasi, 

tanggung jawab dan kepedulian terhadap masalah bersama. 

4. Program Praktik Kependidikan dan Khidmat Jamiyyah yang sudah 

dikembangkan dalam kurikulum Muallimin sebagai ujian praktek 

keterampilan sosial bagi calon guru memerlukan revitalisasi. 

 

 

 

 


