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ABSTRAK 
 

Rischa Agustina. 2009. Persepsi Guru IPS Tentang Konsep Dan Penerapan 
Pembelajaran  IPS Terpadu Di Sekolah Menengah Pertama Di Kecamatan 
Mejobo Kabupaten Kudus. Skipsi. Jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu 
Sosial, Universitas Negeri Semarang. 65hal. 

Kata Kunci : Persepsi, Konsep, dan Penerapan. 

Pembaharuan pendidikan harus selalu dilakukan yang tujuan untuk 
meningkatkan mutu pendidikan nasional, karena visi pendidikan sekarang lebih 
ditekankan pada pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. 
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi guru 
IPS terhadap konsep dan penerapan pembelajaran  IPS terpadu di Sekolah 
Menengah Pertama di Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus? Tujuan dalam 
penelitian ini adalah mengetahui persepsi guru IPS terhadap konsep dan 
penerapan pembelajaran  IPS terpadu di Sekolah Menengah Pertama di 
Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus . 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah dengan metode 
kuantitatif yang akan menghasilkan data deskriptif  berupa prosentase dan akan 
dianalisis dengan uji statistik parametrik yaitu uji t-Test berpasangan. Dengan 
sampel sebanyak 15 guru IPS SMP Se-Kecamatan Mejobo. 

Dari hasil penelitian responden didapatkan bahwa ada perbedaan antara 
persepsi guru IPS terhadap konsep dan penerapan pembelajaran  IPS terpadu di 
Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, dengan p 
value sebesar 0.000. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 
bahwa persepsi guru IPS terhadap konsep pembelajaran IPS terpadu sebagian 
besar adalah dalam kategori baik, yaitu sebesar 66,7% dan kategori kurang baik 
sebesar 33.30%. Sedangkan untuk persepsi guru IPS terhadap penerapan 
pembelajaran IPS terpadu sebagian besar adalah dalam kategori baik yaitu sebesar 
53,30%, dan  kurang baik sebesar 46.70%. Saran dalam penelitian ini adalah: Bagi 
guru, diharapkan untuk lebih memahami mengenai konsep dan pelaksanaan IPS 
Terpadu agar tidak timbul adanya kesulitan menerapkan pembelajaran IPS 
Terpadu dan mau belajar disiplin ilmu sosial lain yang bukan latar belakang 
pendidikannya atau para guru mau melanjutkan studi S2 IPS.Perlu adanya 
peningkatan partisipasi MGMP IPS, organisasi profesi, LPTK  serta peran 
masyarakat dalam upaya penyelesaian permasalahan pembelajaran terpadu. Perlu 
adanya sosialisasi tentang penerapan IPS terpadu kepada masyarakat dan praktisi 
pendidikan. Perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang pelaksanaan pembelajaran 
IPS terpadu di sekolah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan yang sedang digalakkan pemerintah membutuhkan 

manusia yang berpendidikan, hal ini sejalan dengan kemajuan manusia dalam 

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan perkembangan jaman 

dalam menghadapi era globalisasi. Adanya kompleksitas masyarakat telah 

menuntut serangkaian perubahan didalam hampir semua hal. Peran pendidikan 

sangat penting bagi kualitas hidup bangsa, karena kualitas kehidupan bangsa 

sangat ditentukan oleh faktor pendidikan. Oleh karena itu pembaharuan 

pendidikan harus selalu dilakukan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu 

pendidikan nasional karena visi pendidikan sekarang lebih ditekankan pada 

pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Upaya peningkatan 

mutu pendidikan itu diharapkan dapat menaikkan harkat dan martabat bangsa 

Indonesia. Pendidikan sebagai bagian dari masyarakat juga mengalami 

perubahan dalam pelakasanaanya. Perubahan dalam pendidikan ini 

dikarenakan tuntutan jaman yang menuntut adanya serangkaian pembenahan 

dalam berbagai hal. Dalam dunia pendidikan, bentuk inovasi yang 

dikembangkan pemerintah guna meningkatkan mutu pendidikan adalah 

melakukan inovasi meliputi, dibidang kurikulum, sarana dan prasarana, guru, 

siswa serta metode pengajarannya. Peningkatan mutu pendidikan diarahkan 

untuk meningkatakan kualitas manusia Indonesia seutuhnya melalui olah hati, 
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olah pikir, olah rasa dan olah raga agar memiliki daya saing dalam 

menghadapi tantangan global. 

Menutut Peraturan Pemerintah No 22 Pendidikan nasional harus 

mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan 

relevansi serta efisiensi manajemen pendidikan. Penenigkatan relevansi 

pendidikan dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan 

tuntutan kebutuhan berbasis potensi sumber daya alam Indonesia. Peningkatan 

efisiensi manajemen pendidikan dilakukan melalui penerapan manajemen 

sekolah dan pembaharuan pengelolaan pendidikan secara terencana, terarah, 

dan berkesinambungan. 

Pemikiran-pemikiran baru yang kritis dalam melakukan inovasi 

pendidikan sangat diperlukan. Tuntutan ini muncul seiring dengan gerakan 

reformasi di pentas nasional. Semenjak reformasi, telah terjadi serangkaian 

perubahan kebijakan pendidikan di Indonesia. Perubahan itu dimulai ketika 

dilakukannya revisi Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menjadi Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional.  

Perubahan tentang Undang-Undang tersebut dilatarbelakangi sistem 

pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan 

pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen 

pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan 

kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan 

pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Selain itu, juga 
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dikarenakan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu 

disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setelah terjadi perubahan dalam 

sistem perundangan yang mengatur tata laksana umum sistem pendidikan 

nasional Indonesia, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 

19 tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan yang dilanjutkan dengan 

adanya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22, 23, dan 24 Tahun 

2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Era reformasi merupakan era transisi dengan tumbuhnya proses 

demokratisasi didalam masyarakat Indonesi. Sebagai efek samping dari 

gerakan reformasi adalah munculnya krisis multi dimensi hampir seluruh 

kehidupan bangsa dalam bentuk berbagai macam ketidaktertiban masyarakat 

termasuk masalah penegakan hukum.  Atas dasar itu, peran kurikulum ilmu-

ilmu social mulai dipertanyakan sebab salah satu tujuan ilmu-ilmu sosial 

adalah untuk mengatur ketertiban masyarakat, sedangkan ketidaktertiban 

sekarang ini merupakan resultante dari perbuatan manusia yang menjurus 

pada patologi sosial sehingga kesehatan mental perorangan maupun 

masyarakat terganggu berupa krisis ahlak-moral (Soemantri, 2001 : 145). 

Indonesia terdiri dari derbagai macam suku, agama, ras, dan golongan. 

Keanekaragaman ini kalau tidak dipahami daridari susut ilmu-ilmu sosial akan 

menimbulkan konflik yang berangkai. Mempelajari masalah yang kompleks 

tidak bisa hanya di tinjau dari satu sudut ilmu, akan tetapi membutuhkan 
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analisis dari berbagai ilmu yang lain. Memasuki dunia pendidikan Indonesia 

telah menjadi tradisi yang kuat bahwa kurikulum ilmu-ilmu sosial di Indonesia 

diorganisasikan secara mono-disipliner. Padahal pendekatan mono-disipliner 

bisa di kembangkan untuk negara yang sudah maju. Tetapi Indonesia adalah 

negara yang masyarakatnya sedang membangun dan masyarakat yang 

majemuk sehingga rawan konflik, maka pendekatan pembelajaran yang cocok 

adalah pendekatan inter-disipliner (Soemantri, 2001:146-147).  

Di era reformasi ini tantangan yang dihadapi siswa semakin berat dan 

komplek jadi harus diakui bahwa mata pelajaran yang tergolong dalam 

pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial di Indonesia belum mendapatkan 

pengetahuan yang layak dalam masyarakat. Maka pelajaran ilmu sosial 

dirancang untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan analisis untuk 

mengatasi masalah sosial yang timbul. Di lain pihak, dalam proses kegiatan 

Pembelajaran Ilmu Pengetaahuan Sosial di sekolah mengalami kemerosotan 

yang ditandai rendahnya minat siswa terhadap pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial. Adanya perubahan tersebut membuat pemerintah sadar bahwa 

pelajaran IPS disekolah perlu mendapatkan perhatian khusus. Peraturan 

pemerintah tersebut terlihat dari di keluarkannya kebijakan baru mengenai 

mengenai pengajaran IPS di sekolah. Kebijakan tersebut termuat dalam 

kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang dikeluarkan oleh Menteri 

Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang 

standart isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.  
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Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006 talah 

mengubah format pengajaran IPS disekolah, terutama disekolah menengah 

pertama (SMP). Jika sebelumnya pengajaran IPS diajarkan secara terpisah 

(Sejarah, Sosiologi, Ekonomi, dan Geografi), maka setelah peraturan tersebut 

ditetapkan maka sekarang ini IPS diajarkan secara terpadu (Permen No. 22 

tahun 2006 tentang standar isi SMP). Model pembelajaran terpadu merupakan 

salah satu model implementasi kurikulum yang dianjurkan untuk diaplikasikan 

pada semua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar (SD/MI) sampai 

sekolah menengah atas (SMA/MA). Pembelajaran ini merupakan 

pembelajaran yang mencoba memadukan beberapa pokok bahasan (Beane, 

1995:615 dalam puskur,2006:2). Model pembelajaran terpadu merupakan 

suatu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa secara baik 

individual maupun kelompok aktif mencari, menggali. Dan menemukan 

konsep serta prinsip secara holistik dan otentik (Depdikbud, 1996:3). 

Melalui pembelajaran terpadu siswa dapat memperoleh pengalaman 

langsung, sehingga dapat menambah kekuatan untuk menerima, menyimpan, 

dan memproduksi kesan-kesan tentang hal-hal yang dipelajarinya. Dengan 

demikian, siswa terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai konsep yang 

dipelajari secara holistik, bermakna, otentik, dan aktif. Cara pengemasan 

pengalaman belajar yang dirancang guru sangat berpengaruh terhadap 

kebermaknaan pengalaman bagi para siswa. Pengalaman belajar lebih 

menunjukkan kaitan unsur-unsur konseptual menjadikan proses pembelajaran 

lebih efektif. Kaitan konseptual yang dipelajari dengan sisi bidang kajian yang 
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relevan akan membentuk skema (konsep), sehingga siswa akan memperoleh 

keutuhan dan kebulatan pengetahuan. Perolehan keutuhan belajar, 

pengetahuan, serta kebulatan pandangan tentang kehidupan dan dunia nyata 

hanya dapat direfleksikan melalui pembelajaran terpadu. 

Perubahan pengajaran IPS di SMP tersebut memang sangat ideal 

karena siswa akan mempelajari konsep mengenai sosial masyarakat secara 

keseluruhan. Dengan keterpaduan tersebut pula diharapkan siswa lebih paham 

dengan konsep sosial, terutama sosial kemasyarakatan. Melalui pembelajaran 

terpadu siswa juga dapat memperoleh pengalaman langsung sehingga dapat 

menambah kekuatan untuk menerima dan menyimpan tentang hal-hal yang 

dipelajarinya. Akan tetapi dalam kenyataan dilapangan penerapan pertuaran 

tersebut banyak masalah. Permasalahan utama terletak pada pemahaman guru 

mata pelajaran IPS mengenai konsep pembelajaran terpadu. Guru-guru IPS di 

SMP hanya menguasai satu bidang khusus yakni Sejarah, Geografi, Ekonomi, 

Sosiologi sehingga guru tersebut mengalami kesulitan ketika harus 

menerapkan konsep pembelajaran terpadu, terutama dari segi materi. Hal ini 

peneliti lihat ketika sedang melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan 

(PPL) di salah satu SMP di Semarang. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk 

mengetahui lebih jauh mengenai bagaimana sebenarnya persepsi guru SMP 

mengenai konsep dan penerapan IPS terpadu termasuk kendala dan solusinya. 
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B. Rumusan Masalah  

Pembelajaran IPS terpadu pada Sekolah Menengah Pertama masih 

dianggap sesuatu yang baru, tentu saja hal ini menimbulkan banyak masalah.   

Permasalahan utama terletak pada pemahaman guru IPS mengenai konsep 

terpadu. Guru-guru IPS di SMP hanya menguasai satu bidang mata pelajaran 

khusus yakni Sejarah, Ekonomi, Geografi, dan Sosiologi sehingga guru-guru 

tersebut sangat kesulitan ketika harus menerapkan konsep pengajaran IPS 

terpadu, terutama dari segi materi dan lain lain. 

Berdasarkan  permasalahan diatas maka masalah pokok yang akan 

dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi guru IPS tentang konsep 

dan penerapan pembelajaran  IPS terpadu pada Sekolah Menengah Pertama di 

Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang hendak dikaji, maka tujuan penelitian 

ini yang ingin dicapai adalah mengetahui persepsi guru IPS tentang konsep 

dan penerapan pembelajaran  IPS terpadu pada Sekolah Menengah Pertama 

pada Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan kajian yang ilmiah tentang penerapan IPS terpadu. 
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b. Memberikan kajian ilmiah tentang kendala-kendala serta alternatif 

pemecahan masalah tentang penerapan IPS terpadu.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi praktisi pendidikan penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan gambaran yang nyata tentang kondisi pembelajaran IPS 

dan memberikan alternatif pemecahan masalahnya. 

b. Bagi semua pihak diharapkan mampu memberikan gambaran tentang 

pentingnya proses pendidikan IPS guna mengubah pola pikir dan 

meningkatkan kedewasaan. 

c. Sebagai bahan sumber untuk mengadakan penelitian lebih lanjut pada 

permasalahan yang sama. 

 

E. Penegasan Istilah 

1. Guru IPS 

Menurut Hamalik (2004:8) guru adalah jabatan profesional yang 

memiliki peranan dan kompetensi professional. Dalam Undang-undang 

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru adalah pendidik 

profesional dengan tgas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidika usia dini , jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah. Adapun yang dimaksud dengan guru IPS adalah 

guru  dengan kualifikasi dan memiliki kompetensi salah satu bidang ilmu 

sosial dan dan memiliki tugas memberikan pendidikan dan pelajaran ilmu 
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Pengetahuan Sosial yang meliputi Sejarah, Sosiologi, Geografi, dan 

Ekonomi bagi peserta didik. 

2. Persepsi 

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh 

pengindraan. Proses ini terjadi sewaktu individu menerima stimulus yang 

mengenai dirinya melalui alat indera. Dalam KBBI, persepsi diartikan 

sebagai tanggapan langsung dari suatu melalui panca indranya (Tim 

Penyusun, 2000:675) dalam perpektif psikologi sosial (Walgito, 1999:45-

49) persepsi diartikan sebagai proses pengorganisasian, penginterpretasian 

terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga 

merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang integrated 

dalam diri individu. Dalam persepsi, stimulus dapat datang dari luar 

(ekstern) dan datang dari dalam individu sendiri (intern). Namun 

demikian, stimulus sebagian datang dari luar individu yang bersangkutan. 

Meskipun persepsi dapat timbul dari bermacam-macam alat indera, namun 

sebagian besar datang dari pengamatan melalui indera penglihatan 

(Walgito, 2002:70). 

Sedangkan menurut Irwanto (1989:71) persepsi adalah proses 

diterimanya rangsang (objek, kualitas, hubungan antar gejala maupun 

peristiwa) sampai rangsang itu disadari dan dimengerti. Jalalaluddin 

Rakhmat dalam Psikologi Komunikasi (1988:57) persepsi adalah 

pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang 

diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Jadi 
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persepsi ialah memberikan makna pada stimulus indrawi (sensory stimuly) 

sehingga manusia memperoleh pengetahuan baru. 

Pemahaman seseorang terhadap sesuatu akan berbeda, proses 

pemahaman yang berbeda dapat disebabkan karena faktor psikologis. 

Faktor psikologis ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman, pendidikan, dan 

lingkungan sosial. Secara umum pengetahuan sesuatu hal sangat 

dipengaruhi intensitas pengalaman. Persepsi dapat timbul karena perasaan, 

kemampuan berfikir. Maka dalam memersepsi suatu stimulus, hasil 

persepsi tiap individu mungkin akan berbeda antara satu individu dengan 

individu yang lain. Persepsi itu bersifat individual (Walgito, 2002:70). 

3. Konsep Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

Konsep secara sederhana adalah pemahaman untuk sesuatu yang 

membantu seseoarang mengenal, mengerti dan memahami sesuatu 

tersebut. Konsep adalah sesuatu yang tersimpan dalam pikiran-pikiran, 

sustu ide atau gagasan. Konsep juga dapat diartikan kesepakatan bersama 

untuk penanaman sesuatu dan merupakan alat intelektual yang membantu 

kegiaatan berfikir dan memecahkan masalah. 

Pengertian konsep pembelajaran di Indonesia, Trianto (2007:124) 

menjelaskan bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial Merupakan bagian dari 

kurikulum sekolah yang diturunkan dari isi materi cabang-cabang ilmu-

ilmu sosial : Sosiologi, Sejarah, Geografi, Antropologi, Ekonomi, Politik, 

Filsafat, dan psikologi sosial. Geografi, Sejarah dan Antropologi 

merupakan ilmu yang memiliki keterpaduan yang tinggi. 
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Trianto (2007:6) menerangkan bahwa pembelajaran terpadu 

merupakan sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa, baik secara 

individual maupun kelompok, aktif mencari, menggali dan menemukan 

konsep serta prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik. 

Senada dengan pendapat tersebut, menurut Hadisubroto dalam Trianto 

(2007:6), pembelajaran terpadu adalah pembelajaran yang diawali dengan 

suatu pokok bahasan atau tema tertentu yang dikaitkan dengan pokok 

bahasan lain, konsep tertentu dikaitkan dengan konsep lain, yang 

dilakukan secara spontan atau direncanakan, baik dalam satu bidang studi 

atau lebih dan dengan beragam pengalaman belajar anak maka 

pembelajaran akan lebih bermakna. Apabila dikaitkan dengan 

perkembangan anak, pembalajaran terpadu merupakan pendekatan 

pembelajaran yang memperhatikan dan menyesuiakan pemberian konsep 

sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Pendekatan berangkat dari teori 

pembelajaran yang menolak drill-system sebagai dasar pembentukan 

pengetahuan dan sturktur intelektual anak (Dekdikbud, 1996 dalam 

Trianto, 2007:7). 

4. Penerapan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

Pengembangan pengajaran di sekolah, di Indonesia telah terjadi 

beberapa kali perubahan kurikulum, yakni kurikulum 1968, kurikulum 

1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum 2004 sampai 

kurikulum 2006 yang dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan 

(KTSP). Dalam kurikulum 1968 dan kurikulum-kurikulum sebelumnya 
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pelajaran IPS termasuk dalam pendidikan kewarganegaraan yang 

menekankan pada penanaman nilai-nilai yang dianggap benar sebagai 

kerangka kerja dalam mengambil keputusan (Wiryohandoyo, 1998:16). 

Sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan, IPS menjadi satu bentuk 

citizenship transmission dan berupaya untuk mengembangkan potensi 

warga menjadi good citizen (warga negara yang baik). Pada periode ini, 

bahan pengajarannya merupakan korelasi antara mata pelajaran Ilmu Bumi 

(Geografi), Sejarah, dan Pengetahuan Kewargaan Negara, dan pada 

kurikulum SMP dan SMA berorientasi pada bidang studi (subject matter 

oriented) dengan pendekatan terpisah, dan pendekatan konsep disiplin 

(Wiryohandoyo, 1998:72-73). Pada kurikulum ini mulai ditekankan satu 

pengajaran yang mengarah pada pengembangan kognitif. Pendekatan yang 

digunakan yaitu pendekatan ekosistem atau sistem lingkungan. 

 

F.  Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi ini dikelompokkan menjadi tiga 

bagian utama yaitu bagian awal skripsi, bagian isi skripsi, dan  bagian akhir 

skripsi. Berikut ini dijelaskan masing-masing bagian skripsi : 

1. Bagian awal skripsi  

Bagian awal skripsi meliputi halaman judul, halaman pengesahan, 

pernyataan, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi. 

2. Bagian isi skripsi  

BAB I Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, 



13 

 

 

 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah, dan 

Sistematika Penulisan Skripsi. 

BAB II Kajian pustaka berisi tentang persepsi, mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial, Penerapan pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial, dan Konsep pembelajaran terpadu. 

BAB III Metode Penelitian, menguraikan jenis dan desain penelitian, 

populasi, sampel dan teknik sampling, metode pengumpulan 

data, tahapan penelitian, metode analisis data 

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan, menguraikan hasil penelitian 

dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V Penutup terdiri dari simpulan dan saran. 

3. Bagian akhir skripsi 

 Berisi daftar pustaka sebagai acuan dan lampiran-lampiran yang 

mendukung. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Persepsi 

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh pengindraan. 

Proses ini terjadi sewaktu individu menerima stimulus yang mengenai dirinya 

melalui alat indera. Dalam KBBI, persepsi diartikan sebagai tanggapan 

langsung dari suatu melalui panca indranya. Dalam perspektif psikologi sosial 

(Walgito, 1999:45-49) persepsi diartikan sebagai proses pengorganisasian, 

penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau 

individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas 

yang integrated dalam diri individu. Dalam persepsi, stimulus dapat datang 

dari luar (ekstern) dan datang dari dalam individu sendiri (intern). Namun 

demikian, stimulus sebagian datang dari luar individu yang bersangkutan. 

Meskipun persepsi dapat timbul dari bermacam-macam alat indera, namun 

sebagian besar datang dari pengamatan melalui indera penglihatan (Walgito, 

2002:70). 

Sedangkan menurut Irwanto (1989:71) persepsi adalah proses 

diterimanya rangsang (objek, kualitas, hubungan antar gejala maupun 

peristiwa) sampai rangsang itu disadari dan dimengerti. Jalalaluddin Rakhmat 

dalam Psikologi Komunikasi (1988:57) persepsi adalah pengalaman tentang 

objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan 

menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Jadi persepsi ialah 
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memberikan makna pada stimulus indrawi (sensory stimuly) sehingga 

manusia memperoleh pengetahuan baru. 

Pemahaman seseorang terhadap seseorang atau sesuatu akan berbeda, 

proses pemahaman yang berbeda dapat disebabkan karena faktor psikologis. 

Faktor psikologis ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman, pendidikan, dan 

lingkungan sosial. Secara umum pengetahuan sesuatu hal sangat dipengaruhi 

intensitas pengalaman. Persepsi dapat timbul karena perasaan, kemampuan 

berfikir. Maka dalam memersepsi suatu stimulus, hasil persepsi tiap individu 

mungkin akan berbeda antara satu individu dengan individu yang lain. 

Persepsi itu bersifat individual (Walgito, 2002:70). 

 

B. Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

Ilmu pengetahuan sosial adalah sejumlah konsep mata pelajaran 

sosial dan ilmu laianya yang dipadukan berdasarkan prisisp-prinsip 

pendidikan yang bertujuan membahas masalah sosial atau bermasyarakat dan 

kemasyarakatan untuk mencapai tujuan khusus pendidikan melalui program 

pengajaran Ilmu Pengetahuan Sosial pada tingkat persekolahan. Istilah IPS 

mulai muncul pada tahun 1975-1976 istilah ini untuk mendampingi “label” 

IPA , dalam perkembangannya label IPS dan IPA beranjak menjadi pengertian 

suatu pengertian suatu mata pelajaran yang menggunakan pendekatan 

“integrasi” dan beberapa mata pelajaran agar pembelajaran itu lebih 

mempunyai arti bagi peserta didik serta untuk mencegah tumpang tindih 

(Soemantri 2001:101). 
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Menurut Wiryohandoyo (1998:3) riwayat dan latar belakang IPS 

mengacu pada studi sosial (social studies). Istilah social studies digunakan 

untuk menunjuk satu bidang pengajaran di sekolah yang berkenaan dengan 

konsep dan masalah sosial. Ilmu Pengetahuan Sosial dapat kita tafsirkan dari 

dua segi. Pertama, sebagai suatu ilmu pelajaran yang bertujuan mengantarkan 

para siswa untuk mengetahui dan mengenal dunia kita ini, maka tekanan yang 

kita berikan ialah tentang fakta-fakta. Berbeda halnya, apabila Ilmu 

Pengetahuan Sosial itu ditafsirkan sebagai pengetahuan yang bertalian dengan 

hubungan manusia satu sama lain dan hubungannya dengan dunia sekitarnya, 

yang diajarkan dengan tujuan membantu para siswa untuk memahami, 

mengadakan partisipasi dan membina masyarakat, maka tekanan yang kita 

berikan dalam hal ini ialah pemecahan persoalan-persoalan kehidupan yang 

nyata. Tafsiran yang kedua inilah sebenarnya apa yang diartikan dengan Ilmu 

Pengetahuan Sosial. 

Pengertian IPS diberikan sebagai bidang studi di sekolah mengacu 

pada bahannya yakni substansi yang bersumber dari kenyataan sosial, peserta 

didik yang dikaji dari materi ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan. Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu 

sosial seperti: Sosiologi, Sejarah, Geografi, Ekonomi, Politik, Hukum dan 

Budaya  

Pengertian konsep pembelajaran di Indonesia, Trianto (2007:124) 

menjelaskan bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial Merupakan bagian dari 

kurikulum sekolah yang diturunkan dari isi materi cabang-cabang ilmu-ilmu 
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sosial : Sosiologi, Sejarah, Geografi, Antropologi, Ekonomi, Politik, Filsafat, 

dan psikologi sosial. Geografi, Sejarah dan Antropologi merupakan ilmu yang 

memiliki keterpaduan yang tinggi. Pembelajaran Geografi memberikan 

kebulatan wawasan yang berkenaan dengan wilayah-wilayah, sedangkan 

sejarah memberikan kebulatan tentang peristiwa-peristiwa dari berbagai 

periode, sedangkan Antropologi meliputi studi-studi komparatif yang 

berkenaan dengan nilai-nilai, kepercayaan, struktur sosial, aktivitas-aktivitas 

ekonomi, organisasi politik, ekspresi-ekspresi dan spiritual, teknologi dan 

benda-benda budaya dari budaya terpilih. Ilmu politik dan Ekonomi tergolong 

ke ilmu-ilmu tenteng kebijakan pada aktivita-aktivitas yang berkenaan dengan 

pembuatan putusan. Sosiologi dan psikologi sosial merupakan ilmu-ilmu 

tentang perilaku konsep peran, kelompok, intuisi, proses interaksi dan kontrol 

sosial. Untuk lebih jelas, keterpaduan ilmu-ilmu sosial dalam ilmu pendidikan 

sosial dapat diliahat pada bagan berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 1. Keterpaduan cabang Ilmu Pengetahuan Sosial 

(Trianto, 2007: 125) 

Sejarah 

Geografi  

Sosiologi  

Antropologi  

Ilmu etahuan 
Sosial  

Ilmu Politik 

Ekonomi 

Psikologi 
Sosial 

Filsafat   
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Tujuan utama Ilmu Pengetahuan Sosial ialah 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 setiap masalah yang terjadi   

sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa 

masyarakat. Tujuan tersebut dapat dicapai manakala program-program 

pelajaran IPS di sekolah diorganisasikan secara baik. Dari rumusan tujuan 

tersebut dapat dirinci sebagai berikut (Mutakin, 1998 dalam Puskur, 2006:4) 

yaitu 1) Memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat atau 

lingkungannya, melalui pemahaman terhadap nilai-nilai Sejarah dan 

kebudayaan masyarakat; 2) Mengetahui dan memahami konsep dasar dan 

mampu menggunakan metode yang diadaptasi dari ilmu-ilmu sosial yang 

kemudian dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah sosial; 3) 

Mampu menggunakan model-model dan proses berpikir serta membuat 

keputusan untuk menyelesaikan isu dan masalah yang berkembang di 

masyarakat; 4) Menaruh perhatian terhadap isu-isu dan masalah-masalah 

sosial, serta mampu membuat analisis yang kritis, selanjutnya mampu 

mengambil tindakan yang tepat; 5) Mampu mengembangkan berbagai potensi 

sehingga mampu membangun diri sendiri agar survive yang kemudian 

bertanggung jawab membangun masyarakat. 

Karateristik mata pelajaran IPS SMP/MTs dalam Puskur (2006:5) 

antara lain 1) Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan gabungan dari unsur-unsur 
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Geografi, Sejarah, Ekonomi, hukum dan politik, kewarganegaraan, Sosiologi, 

bahkan juga bidang humaniora, pendidikan dan agama (Numan Soemantri, 

2001:101); 2) Standar Kompetensi dan Kompetensi  Dasar IPS berasal dari 

struktur keilmuan Geografi, Sejarah, Ekonomi, dan Sosiologi, yang dikemas 

sedemikian rupa sehingga menjadi  pokok bahasan atau topik (tema) tertentu; 

3) Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPS juga menyangkut berbagai 

masalah sosial yang dirumuskan dengan pendekatan interdisipliner dan 

multidisipliner; 4) Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dapat 

menyangkut peristiwa dan perubahan kehidupan masyarakat dengan prinsip 

sebab akibat, kewilayahan, adaptasi dan pengelolaan lingkungan, struktur, 

proses dan masalah sosial serta upaya-upaya perjuangan hidup agar survive 

seperti pemenuhan kebutuhan, kekuasaan, keadilan dan jaminan keamanan 

(Daldjoeni, 1981); 5) Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPS 

menggunakan tiga dimensi dalam mengkaji dan memahami fenomena sosial 

serta kehidupan manusia secara keseluruhan. 

Ilmu Pengetahuan Sosial adalah program pendidikan yang memilih 

bahan pendidikan dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora (ilmu 

pendidikan dan Sejarah) yang diorganisir dan disajikan secara ilmiah dan 

psikologis untuk tujuan pendidikan yang berlandaskan pancasila dan 

kebudayaan indonesia (Somantri, 1994:1). Studi sosial adalah usaha dan hasil 

karya pembahasan masalah sosial, masalah bermasyarakat atau masalah 

kemasyarakatan. Studi sosial membahas masalah pada tingkat masyarakat 

bukan pada tingkat individu. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa 
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pengetahuan sosial merupakan (1) mata pelajaran bagi siswa sekolah dasar 

dan menengah, (2) mengenai kehidupan manusia dalam masyarakat, (3) 

bahannya bersumber pada berbagai disiplin ilmu sosial. Atau pengetahuan 

sosial adalah merupakan perujudan dari suatu pendekatan interdisiplin dari 

pelajaran ilmu-ilmu sosial dengan mengintregasikan bahan/materi atau 

konsep-konsep ilmu sosial tersebut untuk memahami  masalah-masalah sosial 

yang diberikan disekolah yang diberikan sebagai suatu program pengajaran. 

1. Tujuan Pengajaran IPS Diberikan di Sekolah 

Suatu lembaga di Amerika Serikat National Council For Sosial 

Studies (NCSS), lembaga ini menentukan adanya dua tujuan studi sosial 

yang mengarah pada peningkatan harkat manusia sebagai mahkluk sosial 

dan untuk mencapainya diperlukan proses sosialisasi secara tradisional. 

Sedangkan tujuan studi sosial di negara Jepang meliputi dua hal 

yaitu meningkatnya pengertian dan kesadaran manusia sebagai mahkluk 

sosial (hidup masyarakat) dan menambahkan kualitas manusia yang 

mutlak diperlukan bagi pembangunan. Dalam kurikulum dijelaskan, 

bahwa guna mencapai tujuan itu siswa sekolah dasar dan menengah di 

Jepang perlu dibekali kesadaran yang tinggi mengenai manusia sebagai 

pribadi dan mahkluk sosial, pengetahuan tantang aspek (Sejarah, Geografi, 

Ekonomi, dan Politik) agar terbiasa berfikir kritis. Maka dari tujuan dua 

negara diatas dapat disimpulkan bahwa mata pelajaran pengetahuan sosial 

diberikan pada siswa sekolah dasar dan menengah dengan maksud agar 

mereka memiliki pengetahuan, keterampilan dan sifat positif. 



21 

 

 

 

 Sedangkan di Indonesia pengetahuan sosial diberikan di sekolah 

memiliki tujuan sosialisasi ntuk mempersipakan anak didik menjadi warga 

negara yang baik berdasarkan pancasila dan UUD 1945, dengan 

menitikberatkan pada pengembangan individu yang dapat memahami 

masalah-masalah yang berada dalam lingkungannya, baik yang berasal 

dari lingkungan sosial yang membahas interaksi antar manusia dan 

lingkungan alam yang membahas interaksi antar manusia dengan 

lingkungannya  baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat 

selain itu dapat berfikir kritis dan kreatif dan dapat melanjutkan serta 

mengembangkan nilai-nilai budaya bangsa. 

Dengan demikian, pengetahuan sosial bukan merupakan disiplin 

ilmu melainkan suatu mata pelajaran yang menelaah masalah-masalah 

dalam masyarakat yang muncul seiring dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan komunikasi. Bahan kajian pengetahuan sosial 

lebih menekankan pada masalah-masalah sosial budaya yang terdapat di 

masyarakat dan lingkungannya maupun yang ada di negara lain pada masa 

lampau, masa sekarang serta mengantisipasi perubahan sosial budaya 

beserta pengaruhnya terhadap kelangsungan hidup manusia dimasa yang 

akan datang 

2. Karakteristik Ilmu Pengetahuan Sosial 

Salah satu langkah penting yang dilakukan oleh seorang guru 

dalam kegiatan pembelajaran adalah memilih, menyerdehanakan, 

menyesuaikan, menetapkan dan menyusun bahan pembelajaran menjadi 
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materi yang mudah dimengerti, diterima, dan dicerna oleh siswa sehingga 

dapat mencapai perubahan perilaku yang diinginkan. Oleh karena itu, 

guru sebagai pelaksana kegiatan belajar-mengajar hendaknya dapat 

mengambil isi materi pembelajaran yang penting guna melatih siswa 

dalam mengidentifikasi peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta yang ada 

disekitar siswa dan setelah itu siswa dilatih untuk mengambil kesimpulan 

dalam rangka mengenal dan membentuk konsep. Kemampuan seperti itu 

sangat diperlukan oleh siswa dalam rangka mempelajari ilmu 

pengetahuan. 

Konsep secara sederhana adalah penamaan (pemberian label) 

untuk sesuatu yang membantu seseorang mengenal, mengerti dan 

memahamisesuatu tersebut. Konsep  adalah sesuatu yang tersimpan dalam 

pikiran-pikiran, suatu ide atau suatu gagasan. Konsep juga bisa diartikan 

kesepakatan bersama untuk penamaan sesuatu dan merupakan alat 

intelektual yang membantu kegiatan berfikir dan memecahkan masalah. 

Konsep ada yang dinyatakan secara kongkrit dan secara abstrak. 

Contoh konsep yang kongkrit, misalnya manusia, gunung, pulau, lautan, 

daratan, rumah, negara, partai politik, barang konsumsi, produsen, pabrik, 

gempa bumi, kemarau. Contoh konsep yang abstrak misalnya demokrasi, 

kasih sayang, toleransi, cinta, adaptasi, kejujuran, kesetiaan, kebudayaan, 

kemerdekaan, keadilan, kebebasan, saling ketergantungan, 

tanggungjawab, kerjasama, hak, kesamaan, pertentangan, sistem hukum. 
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Konsep mempunyai hubungan yang erat dengan generalisasi. 

Generalisasi merupakan sejumlah konsep yang memiliki keterkaitan dan 

makna. Generalisasi adalah pernyataan tentang hubungan antara konsep. 

Generalisasi mengungkapkan sejumlah besar informasi kebenaran 

generalisasi dibuktikan oleh rujukan pembuktian. Contoh generalisasi 

adalah 

a. Angka kelahiran akan menurun, manakala pendidik masyarakat 

meningkat sejalan dengan perkembangan informasi dan teknologi 

b. Untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya manusia berinteraksi 

dengan sesamanya. 

c. Perubahan teknologi sering mengakibatkan peningkatan produktivitas 

dan perubahan dalam jenis barang yang dihasilkan. 

3. Sumber Bahan Pembelajaran Pengetahuan Sosial 

Guna mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam 

kurikulum, guru hendaknya menyiapkan bahan pembelajaran sebaik 

mungkin melalui langkah-langkah sebagai berikut: 1) Mengenali sumber 

bahan pelajaran, 2) memilih bahan pembelajaran yang sesuai, dan 

menyusun bahan tersebut menjadi isi bahan pembelajaran yang siap 

disajikan dalam proses pembelajaran. Adapun sumber bahan pembelajaran 

pengetahuan sosial antara lain: 

a. Konsep Dasar Sosiologi 

Pakar Sosiologi berpendapat bahwa sosiologi sebagi ilmu yang 

bertugas menyelidiki interaksi manusiayang memiliki pengaruh 
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timbale balik dalam kehidupan masyarakat. Pendapat ini 

memendanag  Sebagai pengajian tehjadap sistem sosial secara 

sistematis, jadi memiliki tujuan tertentu. Dari kedua pendapat tersebut 

dapat disimpulkan bahwa masalah yang menjadi pusat perhatian 

sosiologi adalah hubungan antar pribadi, kelompok manusia atau 

masyarakat sebagai keseluruhan. 

Pemikiran-pemikiran tantang masyarakat telah lama dilakukan 

berbagai filsafat, baik filsafat barat maupun timur. Filsafat sosial 

menggambarkan masyarakat atau negara yang umumya secara 

normative. Perilaku manusia paling sulit untuk dipahami, sebab 

perilaku manusia menyangkut lahir dan batin orang lain, suatu 

perilaku yang mempunyai ciri individual dan sekaligus sosial. 

Ruang lingkup pelajaran Sosiologi meliputi norma-norma, 

kelompok-kelompok sosial, lapisan-lapisan masyarakat, lembaga-

lembaga kemasyarakatan, proses sosial, perubahan-perubahan sosial, 

kebudayaan serta perwujudannya. 

Karakteristik pelajaran sosiologi adalah mempelajari struktur 

sosial dan proses sosial serta perubahan sosial. Sosiologi merupakan 

ilmu pengetahuan kemasyarakatan yang katagoris, murni, abstrak, 

berusaha member pengertian-pengertian umumrasional dan empiris. 

Sosiologi secara teoritik yaitu ilmu pengetahuan tersebut selalu 

berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. 

Sosiologi yang bersifat empiris yang berarti bahwa ilmu pengetahuan 
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tersebut didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat 

serta hasilnya tidak bersifat spekulatif. Sosiologi bersifat komulatif 

yang berarti bahwa teori-teori sosiologi dibentuk atas dasar teori-teori 

yang lama. Sosiologi bersifat non-etnis yakni yang dipersosalkan 

bukanlah  baik-buruknya fakta tertentu, akan tetapi tujuannya adalah 

sustu penjelasan fakta tersebut (Soekanto, 1990:5-51). 

Aspek-aspek Sosiologi dapat dimanfaatkan pada perencanaan 

sistem komunikasi masa untuk mennetahui struktur sosial dan proses 

sosial yang dihadapi dengan menggunakan identifikasi terhadap 

sruktur kelompok-kelompok di dalam masyarakat, kebudayaan, 

lembaga-lembaga sosial yang pokok, stratifikasi sosial, struktur 

kekuasan yang ada, pola-pola interaksi sosial yang berlaku. 

Penerapan, sistem komunikasi masa, di mana dengan 

penggunaan Sosiologi dapat diketahui perihal perubahan-perubahan 

sosial yang terjadi. Penilaian kembali dari sistem komunikasi massa 

yang telah diterapkan yang secara Sosiologis dapat dilihat pada derajat 

pelembagaan. Proses pembangunan dewasa ini sedang giat-giatnya 

dilaksanakan oleh bangsa Indonesia, Sosiologi mempunyai kegunaan 

sebagai berikut tahap perencanaan, untuk mengidentifisir kebutuhan-

kebutuhan sosial, pusat perhatian sosial, stratifikasi sosial, pusat-pusat 

kekuasaan, sistem dan saluran-saluran komunikasi. Sedangkan tahap 

pelaksanaan dengan identifikasi terhadap kekuatan-kekuatan sosial 

dalam masyarakat, pengamatan terhadap perubahan-perubahan sosial 
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yang terjadi. Kemudian tahap evaluasi dengan analisis terhadap efek-

efek sosial dari pembangunan. Dengan demikian, bagi kepentingan 

pembangunan Sosiologi bermanfaat untuk dapat memberikan data 

sosial pada tahap-tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi 

proses pembangunan. Begitu juga dalam bidang penelitian, Sosiologi 

bermanfaat bagi perencanaan sistem komunikasi massa, 

penerapannya, maupun penilaian proses tersebut. Kegunaan lain dari 

Sosiologi adalah membantu memecahkan berbagai permasalahan 

sosial dengan menggunakan metode preventif dan represiv (Soekanto, 

1990:407-413). 

b. Konsep Dasar Geografi 

Pada awalnya Geografi disebud Geographika berasal dari kata 

geo berarti bumi (earth), dan graphika (grafein) berarti tulisan atau 

lukisan (Daldjoeni,1982:1). Jadi georafi berarti ilmu yang 

menggambarkan atau melukiskan tentang bumi. Maksud bumi disini 

adalah bumi dan isinya. Studi Geografi berati mempelajari secara 

keseluruhan gejala-gejala dipermukaan  bumi, meliputi aspek fisik 

(alam) dan aspek kemanusiaannya dengan memperhatikan interaksi, 

interelasi dan integrasi keruanangnnya. Di Indonesia pakar Geografi 

telah sepakat memberikan batasan pengertian Geografi sebagai ilmu 

yang mempelajari persamaan dan perdedaan fenomena geosfer 

dengan sudut pandang kelingkungan, kewilayahan, dan kontejs 

keruangan. Memperhatikan batasan Geografi pada uraian diatas 
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terlihat bahwa ruang lingkup Geografi sngatlah luas. Karena 

mencakup segala sesuatu yang ada di bumi, permukaan bumi serta 

diruang angkasa meliputi persebaran, kesamaan dan perbedaan, 

interaksi, interelasi, dan integrasi keruangannya. 

Geografi berarti lukisan atau tulisan tentang bumi. Bumi yang 

dimaksud disini adalah bumi dan penghuninya, termasuk 

manusianya. Oleh karena itu studi Geografi berarti mempelajari 

gejala-gejala di permukaan bumi secara keseluruhan dengan 

memperhatikan hubungan interaksi, interelasi dan intregasi 

keruangannya. Dalam kenyataannya yang dipelajari dalam Geografi 

tidak hanya bumi saja melainkan juga berbagai hal yang ada di muka 

bumi, diluar bumi, bahkan benda-benda di ruang angkasa turut 

menjadi kajian Geografi. 

Geografi merupakan ilmu yang menunjang kehidupan 

sepanjang hayat dan mendorong peningkatan kehidupan. Lingkup 

bidang kajiannya memungkinkan manusia memperoleh jawaban atas 

dunia sekelilingnya yang menekankan pada aspek spasial, dan 

ekologis dari eksistensi manusia. Bidang kajian geografi meliputi 

bumi, aspek  dan proses yang membentuknya, hubungan kausal dan 

spasial manusia dengan lingkungan, serta interaksi manusia dangan 

tempat. sebagai suatu disiplin integratif, geografi memadukan 

dimensi alam fisik dan dimensi manusia dalam menelaah keberadaan 

dan kehidupan manusia ditempat dan lingkunannya (Puskur 2006). 
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Memperhatikan batasan Geografi pada uraian di atas terlihat 

bahwa ruang lingkup studi Geografi itu sangatlah luas. Dikatakan 

sangat luas karena mencakup segala sesuatu yang ada di bumi, 

dipermukaan bumi serta diruang angkasa meliputi persebaran, 

kesamaan, dan perbedaan, interaksi, interelasi dan integrasi 

keruangannya. Mengingat luasnya cakupan Geografi sudah barang 

tentu dalam kajiannya Geografi membutuhkan dukungan ilmu lain. 

Bahkan antara ilmu pendukung tersebutdapat melahirkan ilmu baru, 

misalnya : antara Geografi dengan morfologi melahirkan 

Geomorfologi (bentuk muka bumi), antara Geografi dengan 

antropologi melahirkan antropoGeografi (etnografi), antara Geografi 

dengan biologi menjadi bioGeografi dan masih banyak lagi yang 

kesemuanya membuktikan bahwa Geografi sangat luas dan 

membutuhkan kerjasama dengan ilmu yang lain. 

Era reformasi memungkinkan adanya ketidaktahuan dan 

ketidakpahaman kondisi-kondisi di daerah lain, karena kecenderungan 

kewilayahan akan terbentuk pada setiap daerah. Kondisi ini akan 

mengancam kesatuan dan persatuan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI). Sementara itu ada anggapan bahwa Geografi 

adalah mempelajari tentang kota, sungai, membaca peta. Anggapan 

tersebut harus sudah ditinggalkan karena Geografi mempunyai 

kemanfaatan yang lebih besar dari anggapan tersebut. 
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Adapun secara rinci manfaat mempelajari Geografi menurut 

Sutikno (2003:25) adalah Geografi mengajar dan mendidik agar 

seseorang mempunyai keterampilan membaca dan menggunakan peta, 

menginterpretasikan onrormasi baik tingkat lokal maupun global, 

table, grafis maupun teks untuk mengenal pola maupun pemecahan 

masalah, dapat menginterpretasikan konsep dari berbagai disiplin 

ilmu. Pendidikan Geografi yang baik pada semua jenjang pendidikan 

akan membantu kita lebih menyadari kondisi negara kita dibanding 

negara lain. Kegunaan Geografi secara garis besar ada dua yaitu 

membantu untuk memahami keadaan negara kita dan membantu kita 

untuk memahami dunia pemahaman terhadap negara kita 

sendiridiperlukan. 

Geografi memberikan kontribusi untuk kerjasama internasional, 

perekonomian dunia sedang menuju ke jaringan internasional dalam 

perdagangan dan penukaran. Pendidikan Geografi yang baik pada 

semua jenjang pendidikan akan membantu kita lebih menyadari 

kondisi negara kita dibanding negara lain. Kegunaan Geografi secara 

garis besar ada dua yaitu membantu untuk memahami keadaan negara 

kita sendiri dan juga membantu kita untuk memahami 

dunia.pemahaman terhadap negara kita sendiri diperlukan, agar kita 

dapat mengenal dengan baik potensi sumber daya yang ada, baik 

didaerahnya sendiri maupun daerah sekitarnya. Hal ini sangat penting 
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dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Pemahaman dunia kita 

tentang dunia juga sangat diperlukan untuk memasuki pasar global.  

c. Konsep Dasar Sejarah 

Sejarah merupakan tindakan manusia dalam jangka waktu 

tertentu pada masa lampau yang dilakukan ditempat tertentu. Sejarah 

adalah sejarah manusia baik sebagai individu maupun kelompok, 

bukan sejarah alam maupun kelompok lainnya. Keberadaan alam dan 

mahkluk lainnya hanya berfungsi sebagi salah satu faktor penentuyang 

mempengaruhi sejarah manusia, namun sejarah bukan bencana alam 

melainkan  apa yang terjadi dengan manusia yang berkaitan dengan 

bencana alam. Waktu merupakan unsur Sejarah berikutnya, peristiwa 

yang telah terjadi itu berlangsung dengan cakupan waktu dan temporal 

tertentu yang disebut proses. Di dalam proses itu terjadi 

perkembangan, kesinambungan, pengulangan dan perubahan yang 

berlangsung dalam urutan waktu mulai dari hitungan detik, menit, 

jam, hari, minggu, bulan, tahun dan seterusnya secara kronologis. 

Oleh sebab itu kronologi menjadi salah satu unsur penting dalam 

waktu Sejarah, karena Sejarah sebagai proses bergerak mengikuti 

jarum jam baik dalam bentuk dari ada menjadi tidak ada, dari tidak 

ada menjadi ada, dari sederhana menjadi lebih kompleks atau bentuk-

bentuk yang lain sebagi sebuah peristiwa. 

Selanjutnya masa lalu itu terjadi dalam ruang, tempat atau 

spasial tertentu. Secara konvensional unsur ruang ini biasanya 
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mengacu pada kesatuan Geografis atau lokalitas tertentu misalnya 

desa, kota, pantai, pedalaman, lokal, nasional, dunia, dan sebagainya. 

Dalam perkembangannya, unsur ruang yang mengacu pada kesatuan 

Geografis itu sangat ditentukan oleh aspek yang melekat pada masa 

lampau itu. Beberapa aspek masa lampau manusia seperti kebudayaan, 

intelektual, dan mentalitas misalnya pada tingkat tertentu tidak terlalu 

terikat dengan ruang dalam arti Geografis. Sebagai contoh adalah 

biografi, yang merupakan salah satu jenis Sejarah yang tidak terikat 

dengan ruang dalam pengertian Geografis biarpun tidak bisa 

dipungkiri bahwa proses penyejarahannya pasti berlangsung dalam 

spasial tertentu, karena proses kehidupan yang dialami sang tokoh 

berfungsi sebagi ruang sekaligus waktu. 

Berdasarkan pengertian pendidikan dan sejarah diatas, dapat 

disimpulkan bahwa pendidikan sejarah adalah salah satu unsur ilmu 

pendidikan humaniora yang bertujuan untuk menanamkan dan 

mengembangkan sikap dan nilai serta memperkuat kepribadian agar 

peserta didik menjadi manusia yang berwatak, berbudi luhur dan 

memiliki kesadaran akan bangsanya.  

Manfaat Sejarah dibagi dua yaitu guna Intrinsik dan guna 

ekstrinsik. Sejarah itu dapat dibedakan antara manfaat yang dipakai 

antara manfaat yang didapat dari pengetahuan tentang substansi 

faktualmasa lampau dan manfaat Sejarah sebagai ilmu. Pengajaran 

sejarah bertujuan pula untuk memahami bahwa sejarah merupakan 
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bagian dari kehidupan sehari-hari, serta mengembangkan kemampuan 

intelektual dan ketrerampilan untuk memahami proses perkembengan 

masyarakat.Menurut Kuntowijoyo (2005:20) terdapat empat manfaat 

sejarah secara intrinsik, yaitu Sejarah sebagi ilmu, sebagai cara untuk 

mengetahui, Sejarah sebagai pernyataan pendapat, dan Sejarah 

sebagai profesi. Dalam konteks pendidikan, Kuntowijoyo menyatakan 

bahwa Sejarah berfungsi sebagai pendidikan moral, penalaran, politik, 

kebijakan, perubahan, masa depan, keindahan dan ilmu bantu. 

d. Konsep Dasar Ekonomi 

Konsep dasar ekononi terdiri dari kebutuhan, kegiatan ekonomi, 

ilmi Ekonomi, kemakmuaan. Ilmu Ekonomi adalah ilmu yang 

mempelajari kegiatan manusia dalam usaha memenuhi kebutuhan 

untuk mencapai kebutuhan. Ilmu ekonomi pada dasarnya tiadak 

semata-mata merupakan sebuah ilmu-ilmu pengetahuan, dalam 

berbagai hal ilmu ekonomi juga mengandung seni. Hal ini disebabkan 

dalam berbagai hal ilmu ekonomi erring tidak mampu memprediksi 

secara tepat fenomena ekonomi apa yang akan terjadi. 

Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari kegiatan manusia 

dalam usaha memmenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. 

Kemakmuran merupakan suatu keadaan manusia (individu maupu 

kelompok) yang menunjukkan adanya keseimbangan antara 

kebutuhan dan alat pemuasnya. Hukum ekonomi adalah aturan yang 
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menunjukkan keterkaitan atau hubungan tersebut bisa bersifat kausal 

maupun fungsional.  

Ilmu Ekonomi dapat dibedakan antara ilmu Ekonomi positif dan 

ilmu Ekonomi normative. Ilmu Ekonomi positif mempelajari 

fenomena-fenimena Ekonomi tanpa memasukkan unsure-unsur non 

Ekonomi, bersifat filsafat, pandangan hidup, agama, etika, hukum dan 

politik. Sementara itu ilmu Ekonomi normative dalam mempelajari 

fenomena-fenomena Ekonomi memasukkan unsur-unsur non 

Ekonomi. 

Ilmu Ekonomi juga dapat dibedakan antara lain ilmu Ekonomi 

teori dan Ekonomi terapan. Ilmu Ekonomi teori berusaha menjelaskan 

dan mencari pengertian dari hubungan antara gejala atau peristiwa 

Ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Sedangkan ilmu Ekonomi 

terapan berusaha menelaah penerapan teori-teori Ekonomi yang ada 

secara praktis dalam bidang-bidang kegiatan Ekonomi. 

Ilmu Ekonomi merupakan bagian dari ilmu sosial. Oleh karena 

itu, kajian Ekonom tidak bisa lepas dari ilmu-ilmu sosial lainnya, 

seperti Sosiologi, Geografi, Sejarah. Dalam mempelajari obyek 

kajannya, ilmu Ekonomi bias menggunaka pendekatan kualitatif 

dengan tetap berlandaskan pada metode induktif dan deduktif. 

Perkembangan ilmu Ekonomi kuantitatif menuntut adanya 

bantuan dari ilmu eksakta, seperti matematika dan statistika dalam 

menelaah fenomena-fenomena Ekonomi. Oleh karena itu kemudian 
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lahir cabang ilmu Ekonomi yang dikenal dengan ekonometrika yang 

merupakan perpaduan antara ilmu Ekonomi, matematika, dan 

statistika. 

Materi Ekonomi di samping menganyangkut masalah-masalah 

kehidupan Ekonomi (pemenuhan kebutuhan Ekonomi) masyarakat, 

juga menyangkut masalah-maslah sosial yang lain, seperti 

kemasyarakatan, etika, hukum, Geografi, dan Sejarah. Oleh karena 

itu penelaahan ilmu Ekonomi harus menggunakan pendekatan 

interdisipliner dan multidisipliner. 

Perkembangan ilmu Ekonomi menyebabkan materi yang dikaji 

ilmu Ekonomi pun semakin meluas. Disamping peristiwa-peristiwa 

Ekonomi yang terjadi dalam masyarakat, materi Ekonomi juga 

menyangkut kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan 

kehidupan Ekonomi, serta berbagai dampak dari adanya peristiwa 

Ekonomi, baik yang menyangkut dampak sosial maupun lingkungan 

Suherman Rosyidi (1989:20) mengelompokkan ilmu Ekonomi 

ke dalam tiga kelompok yaitu manfaat bagi individu, manfaat bagi 

unia usaha, manfaat bagi dunia usaha, manfaat bagi bangsa dan 

Negara. 

4. Penerapan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

Pengembagan pengajaran disekolah, di Indonesia telah mengalami 

beberapa berubahan kurikulum, yakni kurikulum 1968, kurikulum 1975,  

kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum 2004 sampai kurikulum 
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2006 yang dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). 

Dalam kurikulum 1986 dan kurkulum-kurikulum sebelumnya pelajaran 

IPS termasuk dalam kewarganegaraan yang menekankan pada 

penanaman nilai-nilai yang dianggap benar sebagai kerangka kerja dalam 

mengambil keputusan (Wiryohandoyo, 1998:16). Pada periode ini, bahan 

pengajarannya merupakan korelasi antara mata pelajaran ilmu bumi 

(Geografi), Sejarah dan pengetahuan Kewarga negaraan, dan pada 

kurikulum SMP dan SMA berorientasi pada pada bidang studi (subject 

matter oriented) dengan pendekatan terpisah, dan pendekatan konsep 

disiplin (Wiryohandoyo, 1998:72-73). Padsa kurikulum ini ditekankan 

suatu pengajaran yang mengarah pada pengembangan kognitif. 

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan ekosistem atau sistem 

lingkungan. 

Pada kurikulum  tahun 1975 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), lebih 

berorientasi pada tujuan dan berfungsi sebagai sarana pengembangan 

aspek kogntif (Wiryohandoyo, 1998:73). Pada kurikulum ini, IPS 

diberikan dengan pendekatan terpadu dan pendekatan lingkungan yang 

meluas di SD, pendekatan terpadu dan korelasi di SMP, dan pendekatan 

ketiganya (terpadu, tertaut, terpisah) di SMA (Suprayogi, 2007:23). 

Menurut kurikulum 1975, IPS di SMP adalah bidang studi yang yang 

merupakan paduandari sejumlah mata pelajaran sosial (Geografi dan 

Kependudukan, Ekonomi dan Koperasi, Sejarah) yang dalam pelaksanaan 

pembelajaran dibagi menjadi delapan bagian pokok bahasan. Akan tetapi 
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dalam perkembangannya kurikulum ini dinilai syarat muatan (over 

loaded), sehingga diperlukan adanya penyempurnaan yang pada akhirnya 

dikeluarkanlah kurikulum 1984/1986. Pada kurikulum 1986, tujuan 

kognitif dan afektif sudah digabung dalam IPS. 

Pada kurikulum 1994 di SLTP, IPS dirumuskan sebagai ilmu 

pengetahuan yang mempelajari berbagai kenyataan sosial dalam 

kehidupan. Bidang kajian IPS mencakup Geografi, Ekonomi, Sejarah. 

Penerapan pembelajaran  IPS secara terpadu berdasarkan Undang-

Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional dan 

kemudian dijabarkan dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 

tentang standar internasional yang dilanjutkan dengan adanya peraturan 

menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang stndar isi 

untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Salah satu prinsip penyusunan kurikulum BSNP adalah 

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman 

karakteristik peserta didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis 

pendidikan, tanpa membedakan agama, suku, budaya dan adat istiadat, 

serta status sosial Ekonomi dan gender. Kurikulum meliputi substansi 

komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan 

diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan 

yang bermakna dan tepat antarsubstansi (BSNP. 2006:6). 

Selain itu dalam Peratuaran Pemerintah Nasional nomor 22 Tahun 

2006 menjabarkan kurikulum SMP/MTs meliputi substansi pembelajaran 
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yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun mulai 

dari Keles VII sampai denagn Kelas IX. Struktur kurikulum disusun 

berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi lulusan 

dan standar kompetensi mata pelajaran dengan ketentuan sebagai berikut. 

a. Kurikulum SMP/MTs memuat 10 mata pelajaran, mauatan local, dan 

pengembangan diri. 

b. Substansi mata pelajara IPA dan IPS da SMP/MTs merupakan “IPA 

Terpadu” dan “IPS terpadu”. 

c. Jam pembelajaran dalam setiap mata pelajaran dialokasikan 

sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Satuan pendidikan 

dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran 

perminggu secara keseluruhan. 

d. Alokasi waktu dalam satu jam pelajaran adalah 40 menit. 

e. Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 34-

38 minggu. 

 Tabel 1. Struktur Kurikulum SMP/MTs 

 

Komponen 

Kelas dan Alokasi Waktu 

VII  VIII  IX 

A.  Mata Pelajaran    

1. Pendidikan Agama 2 2 2 

2. Pendidikan 

Kewarganegaraan  

2 2 2 
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3. Bahasa Indonesia  4 4 4 

4. Bahasa Inggris 4 4 4 

5. Matematika 4 4 4 

6. Ilmu Pengetahuan Alam 4 4 4 

7. Ilmu Pengetahuan Sosial  4 4 4 

8. Seni Budaya  2 2 2 

9. Pendidikan Jasmani, 

Olahraga dan Kesehatan 

2 2 2 

10. Keterampilan/Teknologi 

Informasi dan Komunikasi  

2 2 2 

B.  Muatan Lokal  2 2 2 

C. Pengembangan Diri 2 2       2 

Jumlah 32 32 32 

 Sumber: Hasil Penelitian (2009) 

C. Konsep Pembelajaran Terpadu 

Trianto (2007:6) menerangkan bahwa pembelajran terpadu merupakan 

system pembelajaran yang memungkinkan siswa, baik secara individual 

maupun kelompok, aktif mencari, menggali dan menemukan konsep serta 

prinsip keilmuan yang holistik, bermakna dan otentik. Menurut Hadisubroto 

dalam Trianto, pembelajaran adalah pembelajaran yang diawali denagan 

suatu pokok bahasan atau tema tertentu yang dikaitkan dengan pokok bahasan 

lain, konsep tertentu dikaitkan konsep lain, yang dilakukan secara sepontan 

atau direncanakan, baik dalam satu bidang studi atau lebih dan dengan 
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bergam pengalaman belajar anak maka pembelajaran akan lebih bermakna. 

Apabila dikaitkan dengan perkembangan anak maka pembelajaran yang 

diperhatiakn dan menyesuikan pemberian konsep sesuai tingkat 

perkembanagan anak. Pendekatan pembelajaran terpadu  pada mulanya 

disebut metode proyek yang dikembangkan oleh Dewey dalam Hamalik 

(1994:133). Pendekatan ini berpangkal pada teori psikologi Gestalt. 

Pembelajaran terpadu adalah suatu sistem pembelajaran yang bertitik tolak 

dari suatu masalah atau proyek yang dipelajari/dipecahkan oleh siswa baik 

secara individu maupun secara kelompok dengan metode yang bervariasi dan 

dengan bimbingan guru guna mengembangkan pribadi siswa secara utuh dan 

terintegrasi. 

Model pembelajaran terpadu merupakan salah satu model 

implementasi kurikulum yang dianjurkan untuk diaplikasikan pada semua 

jenjang pendidikan,mulai dari tingkat sekolah dasar (SD/MI) sampai sekolah 

menengah atas (SMA/MA). Model pembelajaran terpadu pada hakikatnya 

merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa baik 

secara individual maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan nenemukan 

konsep serta prinsip secara holostik dan otentik (Depdikbud,1996:3). 

Pendekatan terpadu disebut juga pendekatan interdisipliner atau 

intregated approach atau disebut juga correlation untuk pendekatan antar 

ilmu. Dalam pendekatan antar ilmu dikenal adanya inti (core) yang 

merupakan tipe ideal konsep-konsep dari berbagai ilmu-ilmu sosial terpadu 

sebagai satu-kesatuan sehingga bahannya diintregasikan menurut kepentingan 
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dan tidak lagi menurut urutan konsep masing-masing ilmu atau bidang studi. 

Pada pendekatan pembelajaran terpadu, program pembelajaran disusun dari 

berbagai cabang ilmu dalam rumpun ilmu sosial (Puskur, 2006:7). Dibawah 

ini adalah beberapa contoh model pembelajaran IPS terpadu yang disusun oleh 

Puskur. 

a. Model Integrasi Berdasarkan Topik 

  Dalam pembelajaran IPS keterpaduan dapat dilakukan berdasarkan 

topik yang terkait, misalnya ‘pariwisata’. Pariwisata dalam contoh yang 

dikembangkan ditinjau dari berbagai disiplin ilmu yang mencakup dalam 

ilmu pengetahuan sosial. Pengembangan wisata dalam hal ini ditinjau dari 

persebaran dan kondisi fisis geografis yang mencakup dari disiplin 

Geografi.  

  Secara sosiologis, pariwisata juga dapat ditinjau dari partisipasi 

masyarakat, pengaruh terhadap kondisi setempat, dan interaksi antar 

wisatawan dengan masyarakat lokal. Secara historis dikembangkan melalui 

sejarah daerah pariwisata tersebut. Keadaan politik dapat dikaji pula pada 

topik pengembangan pariwisata. Selanjutnya, dampak pariwisata terhadap 

perkembangan ekonomi lokal maupun nasional dapat dikembangkan 

melaluai kompetensi yang berkaitan dengan ekonomi. 

b. Model Integrasi Berdasarkan Potensi Utama 

  Keterpaduan IPS dapat dikembangkan melalui topik yang 

berdasarkan pada potensi utama yang ada diwilayah setempat : “Potensi 

Bali sebagai daerah tujuan wisata”. Dalam pembelajaran yang 
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dikembangakan dalam kebudayaan Bali dikaji dan ditinjau dari faktor alam, 

sosial/antropologis, historis kronologis, serta perilaku masyarakat terhadap 

aturan. Melalui kajian potensi utama yang ada didaerahnya, maka siswa 

selain dapat memahami kondisi daerah juga sekaligus memahami 

kompetensi dasar yang terdapat dari beberapa disiplin yang tergabung 

dalam Ilmu Pengetahuan Sosial 

c. Model Integrasi Berdasarkan Permasalahan 

  Model pembelajaran terpadu pada IPS yang lainnya adalah 

berdasarkan permasalahan yang ada, contohnya adalah “pemukiman 

kumuh”. Pada pembelajaran terpadu, pemukiman kumuh ditinjau dari 

beberapa faktor  sosial yang mempengaruhinya.diantaranya adalah faktor 

ekonomi, sosial, budaya. Juga dapat ditinjau dari faktor historis, kronologis, 

serta perilaku masyarakat terhadap norma/aturan. 
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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Populasi dan Sampel 

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah semua guru 

pengampu mata pelajaran IPS yang mengajar di SMP Se-Kecamatan Mejobo 

Kabupaten Kudus, Lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut: 

1. Populasi 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:130) Populasi adalah 

keseluruhan objek penelitian. Apabila seseorang ingin mengetahui 

beberapa elemen yang ada dalam wilayah penelitian populasi. Studi atau 

penelitiannya merupakan penelitian populasi atau studi sensus. 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua guru IPS SMP negeri 

dan swasta Se-Kecamatan Mejobo yang berjumlah 15 guru dari 4 SMP 

negeri maupun swasta yaitu SMP N 1 Mejobo, SMP N 2 Mejobo, SMP 

Bhakti Praja, SMP Miftahut Tholibin. 

2. Sampel  

Menurut Suharsimi Arikunto, sampel adalah sebagian atau wakil 

dari populasi yang diteliti (Arikunto,2006:131). Karena guru IPS SMP Se-

Kecamatan Mejobo sebanyak 15 guru yang berarti jumlahnya kurang dari 

100 orang maka semua guru dijadikan sampel dengan menggunakan total 

sampling. 
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B. Variabel Penelitian 

Variabel adalah gejala yang menjadi obyek penelitian atau apa yang 

menjadi perhatian suatu penelitian. 

Dalam penelitian terdapat dua variabel yaitu 

1. Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau sengaja 

dipelajari pengaruhnya terhadap variabel terikat. Dalam hal ini variabel 

bebasnya adalah persepsi guru terhadap konsep pembelajaran IPS di SMP 

Se- Kecamatan Mejobo. 

2. Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat adalah variabel yang keadaannya dipengaruhi 

variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah penerapan 

pembelajaran IPS terpadu di SMP Se-Kecamatan Mejobo Kabupaten 

Kudus. 

 

C. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan tiga sumber data, yakni (1) kenyataan 

yang diamati atau hasil observasi (2) pustaka. Deskripsi dari masing-masing 

sumber adalah sebagai berikut 

a. Kenyataan yang Diamati/Hasil Observasi 

Kenyataan yang diamati dalam penelitian ini adalah mencakup 

bagaimana guru menerapakan konsep IPS terpadu, meliputi perencanaan, 

pelaksanaan pembelajaran, sampai dengan sistem evaluasi. 
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b. Sumber Pustaka 

Sumber pustaka yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan 

untuk memberikan landasan secara teoretik tentang permasalahan 

pengajaran IPS terpadu. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data sangat penting dan berpengaruh terhadap 

hasil penelitian, karena dengan menggunakan atau pemilihan metode metode 

pengumpulan data yang relvan dan reliabel. Dalam penelitian ini 

menggunakan beberapa metode yaitu, 1) Angket/Kuesioner dan 2) 

Dokumentasi. 

a. Angket atau Kuesioner 

 Kuesioner atau angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan 

tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2006:128). 

 Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner 

tertentu yaitu kuesioner yang telah disediakan jawabannya sehingga 

responden tinggal memeilih. Penggunaan angket diharapkan akan 

memudahkan responden dalam memberikan jawaban, karena alternatif 

jawaban telah tersedia, sehingga dalam menjawabnya hanya perlu waktu 

yang singkat. 
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b. Dokumentasi 

 Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data mengenai 

hal-hal atau variasi yang berupa catatan, transkip, buku, agenda dan 

sebagainya (Arikunto, 2006:127) 

 Metode dokumetasi digunakan untuk memperoleh data atau 

dokumen dari sekolahan tentang banyaknya guru IPS, perangkat yang 

digunakan dalam pembelajaran.  

E. Validitas dan Reliabilitas 

1. Validitas 

 Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan suatu tingkatan-

tingkatan kevalidtan dan kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 2006:144). 

Instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan 

dan apabila dapat mengungkapkan data variabel yang diteliti secara tepat.  

           Untuk mengetahui tentang tingkat validitas instrument dilakukan uji 

coba responden selanjutnya dihitung dengan Rumus Korelasi Product 

Moment menggunakan bantuan komputer program SPSS Windows 12.0. 

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa hasil uji validitas dari 26 

butir pertanyaan adalah semua valid. Hasil uji coba instrumen sebanyak 15 

responden, dengan taraf kepercayaan 95% atau taraf signifikan 5%, jika r 

hitung lebih besar dari r tabel (r hitung > 0,514) maka data dapat dikatakan 

valid (Triton, 2006: 248).    
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2. Reliabilitas 

 Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu 

instrument dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data 

karena instrumen sudah baik (Arikunto,2006:154). 

 Untuk mengetahui reliabilitas dilakukan dengan rumus alpha, 

karena instrument dalam penelitian ini berbentuk angket yang skornya 1-3 

dan uji validitas menggunakan item total, untuk mencari reliabilitas 

instrument yang skornya bukan 1 dan 0 misalnya angket berbentuk uraian 

maka menggunakan rumus alpha (Arikunto,2002:171). Uji reliabilitas 

untuk pertanyaan yang valid diuji dengan rumus Alpha Cronbach dengan 

bantuan komputer program SPSS Windows 12.00. Dari hasil uji reliabilitas 

ini di dapatkan nilai sebesar 0.970, yang artinya sangat reliabel.  

 

F. Tahapan Penelitian 

Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini, 

yaitu (1) tahap pra lapangan, (2) tahap pekerjaan lapangan, dan (3) tahap 

analisis data (Moleong, 2006:125-148).  

a.   Tahap Pra lapangan 

Pada tahap ini langkah-langkah yang akan dilakukan adalah (1) menyusun 

rancangan penelitian, (2) memilih lapangan penelitian, (3) mengurus 

perijinan, (4) menjajagi dan menilai keadaan lapangan, (5) memilih dan 

memanfaatkan sumber, dan (6) menyiapkan perlengkapan penelitian 

(Moleong, 2006:127-134). 
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b.  Tahap Pekerjaan Lapangan 

Moleong (2006:137-147) menguraikan tentang tahap pekerjaan lapangan 

ke dalam tiga bagian, yaitu; (1) memahami latar penelitian dan persiapan 

diri, (2) memasuki lapangan, dan (3) berperan serta sambil mengumpulkan 

data. 

G. Teknik Analisis Data 

1) Analisis Univariat 

 Analisis Univariat dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil penelitian. 

Pada umumnya dalam analisis ini hanya menghasilkan distribusi dan 

presentase dari tiap variabel (Sugiyono, 2002:188). 

2) Analisis bivariat 

 Analisis bivariat dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berkorelasi 

(Sugiyono, 2002:188) 

Analisis bivariat yang dilakukan untuk mengetahui persepsi guru IPS 

terhadap konsep dan penerapan mata pelajaran IPS terpadu pada Sekolah 

Menengah Pertama di Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. Uji statistik 

yang digunakan adalah dengan menggunakan uji t-test berpasangan. Uji ini 

untuk mengaetahui apakah ada perbedaan persepsi guru IPS terhadap konsep 

dan penerapan IPS terpadu pada persepsi guru IPS terhadap konsep dan 

penerapan mata pelajaran IPS terpadu pada Sekolah Menengah Pertama di 

Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. Uji statistik dengan bantuan program 

komputer program SPSS Windows 12.00. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian berisi tentang pengungkapan data-data yang diperoleh 

dari pelaksanaan penelitian dengan mengungkapkan tehnik-tehnik 

pengumpulan data yang telah ditentukan dan kemudian diolah dengan 

menggunakan metode-metode pengolahan data yang telah ditetapkan juga. 

Dalam penulisan ini hasil penelitian meliputi gambaran umum daerah 

penelitian, diskipsi data, uji normalitas data, data univariat, dan data bivariat. 

1. Gambaran Daerah Penelitian 

a. Letak Daerah Penelitian 

Dalam penelitian ini wilayah yang digunakan sebagai tempat penelitian 

adalah Kecamatan Mejobo terletak pada 1100 51’ 08” BT sampai 

dengan 1100 55’ 04” BT dan antara 60 48’ 12” LS sampai dengan 60 52’ 

08” LS. Secara administratif Kecamatan Mejobo termasuk dalam 

wilayah Kabupaten Kudus bagian tengah yang terbagi menjadi 11 Desa 

yaitu Desa Tenggeles, Golantepus, Hadiwarno, Mejobo, Kirig, 

Temulus, Kesambi Jojo, Jepang, Payaman, Gulang. Sedangkan batas-

batas Kecamatan Mejobo adalah sebagai berikut: 

Sebelah Utara : Kecamatan Bae 

Sebelah Selatan : Kecamatan Undaan 

Sebelah Timur : Kecamatan Jekulo 
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Sebelah Barat : Kecamatan Jati 

(Bappeda Kota Kudus 2009) 

Mengenai Kecamatan Mejobo lebih jelasnya dapat dilihat pada Peta 

Administrasi Kecamatan Mejobo pada halaman lampiran. 

b. Kondisi Tempat Penelitian 

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Sekolah Menengah 

Pertama di Kecamatan Mejobo yang terdiri dari empat sekolahan. 

Persebaran sekolah tersebut yaitu: 

a. SMP N 1 Mejobo terdapat di Desa Jepang 

b. SMP N 2 Mejobo terdapat di Desa Mejobo 

c. SMP Bhakti Praja di Desa Jojo 

d. SMP Miftahut Tholibin Kirig 

Mengenai persebaran SMP di lokasi penelitian dapat dilihat pada Peta 

Lokasi Penelitian pada halaman Lampiran.  

2. Kondisi Responden 

Penelitian ini tentang persepsi guru IPS terhadap konsep dan 

penerapan mata pelajaran IPS terpadu pada Sekolah Menengah Pertama di 

Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, dengan responden sejumlah 15 guru 

(responden). 

a. Umur  

Umur responden dalam penelitian ini dikategorikan menjadi 

tiga kategori, diantaranya adalah responden berumur 30-40 tahun, 

berumur > 40 tahun, dan responden yang berumur < 30 tahun. 
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Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar responden 

berumur 30-40 tahun yaitu sebesar 53.30% (8 responden), dan berumur > 

40 tahun sebesar 26.70% (4 responden), serta yang berumur < 30 tahun 

sebesar 20.00% (3 responden). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel dan grafik berikut ini. 

Tabel 3 

Distribusi Responden Berdasarkan Umur Responden 

No. Kategori Umur Jumlah % 

1 < 30 Tahun 3 20.00 

2 30-40 Tahun 8 53.30 

3 > 40 Tahun 4 26.70 

 Total 15 100.00 

 Sumber: Hasil penelitian (2009) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1 
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(Sumber: Hasil Penelitian, 2009) 

b. Jenis Kelamin 

 Berdasarkan  hasil penelitian, dapat diketahui bahwa sebagian 

besar responden dalam kategori jenis kelamin perempuan sebesar 53.30% 

(8 responden), dan berjenis kelamin laki-laki sebesar 46.70% (7 

responden). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan grafik 

berikut ini. 

Tabel 4 
Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Responden 

No. Kategori Jenis Kelamin Jumlah % 

1 Laki-Laki 7 46.70 

2 Perempuan 8 53.30 

 Total 15 100.00 

 Sumber: Hasil penelitian (2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 2 
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(Sumber: Hasil Penelitian, 2009) 

3. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data digunakan untuk menguji apakah data 

berdistribusi normal atau tidak. Skala data penelitian ini dikategorikan 

dalam skala data numerik. Syarat kategori skala numerik adalah harus 

diuji normalitas data, setelah normal bisa dilanjutkan dengan analisis 

bivariat menggunakan uji t-Test, untuk mengetahui persepsi guru terhadap 

konsep dan penerapan mata pelajaran IPS terpadu pada Sekolah Menengah 

Pertama di Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. 

Untuk menguji normalitas data dengan menggunakan uji 

Kolmogorof-Smirnov. Berdasarkan uji normalitas data tentang hasil 

penelitian diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel. 5 

Uji Normalitas Data 

No Variabel P Value Kriteria 

1. Persepsi Guru Terhadap Konsep 

Pembelajaran IPS Terpadu 

0.193 Normal 

2. Persepsi Guru Terhadap 

Penerapan Pembelajaran IPS 

Terpadu 

0.052 Normal 

   Sumber: Hasil Penelitian (2009) 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa persepsi guru 

terhadap konsep pembelajaran IPS terpadu dalam kategori normal, dengan 
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nilai p value adalah 0.193. Sedangkan nilai p value pada persepsi guru 

terhadap penerapan pembelajaran IPS terpadu adalah 0.052, dalam 

kategori normal. Data dikatakan normal apabila nilai p value > 0,05 

(Singgih Santoso, 2006: 157). Sehingga digunakan uji statistik parametrik 

dengan analisis uji t-test untuk mengetahui perbedaan antara konsep dan 

penerapan pembelajaran IPS terpadu di Sekolah Menengah Pertama di 

Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. 

4. Data Univariat 

a. Persepsi Guru Terhadap Konsep Pembelajaran IPS Terpadu 

Berdasarkan penelitian, dapat diketahui bahwa responden 

mempunyai skoring (nilai) persepsi guru terhadap konsep pembelajaran 

IPS terpadu dengan nilai (skoring) 37 sebesar 13.30% (2 responde), nilai 

(skoring) 38 sebesar 6.70% (1 responden), nilai (skoring) 39 responden 

sebesar 13.30% (2 responden), nilai (skoring) 40 sebesar 26.70% (4 

responden), nilai (skoring) 41 sebesar 26.70% (4 responden), nilai 

(skoring) 42 sebesar 6.70% (1 responden), dan nilai (skoring) 43 sebesar 

6.70% (1 responden). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan 

grafik berikut ini. 
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Tabel.6 

Persepsi Guru Terhadap Konsep Pembelajaran IPS Terpadu 

No. Persepsi Guru terhadap 

Konsep Pembelajaran IPS 

Terpadu 

Frekuensi % 

1 37 2 13.30 

2 38 1 6.70 

3 39 2 13.30 

4 40 4 26.70 

5 41 4 26.70 

6 42 1 6.70 

7 43 1 6.70 

 Total 15 100.00 

      Sumber: Hasil Penelitian (2009) 

 

 

 

 

 

 

Grafik 3 

Persepsi Guru Terhadap Konsep Pembelajaran IPS Terpadu 

(Sumber: Hasil Penelitian, 2009) 
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b. Persepsi Guru Terhadap Penerapan Pembelajaran IPS Terpadu 

Berdasarkan penelitian, dapat diketahui bahwa responden 

mempunyai skoring (nilai) persepsi guru terhadap penerapan pembelajaran 

IPS terpadu dengan nilai (skoring) 24  sebesar 6.70% (1 responden), nilai 

(skoring) 26 sebesar 40.00% (6 responden), nilai (skoring) 27 responden 

sebesar 33.30% (5 responden), nilai (skoring) 28 sebesar 13.30% (2 

responden), dan nilai (skoring) 29 sebesar 6.70% (1 responden). Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini. 

Tabel. 7 

Persepsi Guru Terhadap Penerapan Pembelajaran IPS Terpadu 

No. Persepsi Guru terhadap 

Penerapan Pembelajaran IPS 

Terpadu 

Frekuensi % 

1 24 1 6.70 

2 26 6 40.00 

3 27 5 33.30 

4 28 2 13.30 

5 29 1 6.70 

 Total 15 100.00 

      Sumber: Hasil Penelitian (2009) 
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Grafik 4 

Persepsi Guru Terhadap Penerapan Pembelajaran IPS Terpadu 

(Sumber: Hasil Penelitian, 2009) 
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5. Data Bivariat 

T-Test Berpasangan  

Berdasarkan penelitian, dapat diketahui bahwa hasil dari uji t-

Test berpasangan antara persepsi guru terhadap konsep pembelajaran 

dan persepsi guru terhadap penerapan pembelajaran IPS terpadu 

menunjukkan adanya perbedaan yang bermakna dengan nilai p value 

0.000 (p value < 0.05). Dan diketahui bahwa nilai rata-rata persepsi 

guru terhadap konsep pembelajaran adalah 39.9333, dan nilai rata-rata 

persepsi guru terhadap penerapan pembelajaran IPS terpadu adalah 

26.6667. Sedangkan untuk standar deviasi nilai persepsi guru terhadap 

konsep pembelajaran IPS terpadu adalah 1.70992, dan nilai persepsi 

guru terhadap penerapan pembelajaran IPS terpadu adalah 1.17514. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini. 

Tabel 8 

Uji t-Test Berpasangan Kelompok Kontrol 

 (Tanpa Metode Diskusi Kelompok) 

No. Kategori Nilai Rata-Rata Standar Deviasi Signifikasi 

1. Persepsi Guru 

Terhadap 

Konsep 

Pembelajaran 

IPS Terpadu 

 

 

39.9333 

 

1.70992 
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2. Persepsi Guru 

Terhadap 

Penerapan 

Pembelajaran 

IPS Terpadu 

 

 

26.6667 

 

1.17514 

        0.000 

 

 

        Sumber: Hasil Penelitian (2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 5 

Persepsi Guru Terhadap Penerapan Pembelajaran IPS Terpadu 

(Sumber: Hasil Penelitian, 2009) 
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B. Pembahasan 

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh pengindraan. 

Proses ini terjadi sewaktu individu menerima stimulus yang mengenai dirinya 

melalui alat indera. Dalam KBBI, persepsi diartikan sebagai tanggapan 

langsung dari suatu melalui panca indranya (Tim Penyusun, 2000:675) dalam 

perpektif psikologi sosial (Walgito, 1999:45-49) persepsi diartikan sebagai 

proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima 

oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan 

merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu. 

Konsep secara sederhana adalah penamaan (pemberian label) untuk 

sesuatu yang membantu seseorang mengenal, mengerti dan 

memahamisesuatu tersebut. Konsep  adalah sesuatu yang tersimpan dalam 

pikiran-pikiran, suatu ide atau suatu gagasan. Konsep juga bisa diartikan 

kesepakatan bersama untuk penamaan sesuatu dan merupakan alat intelektual 

yang membantu kegiatan berfikir dan memecahkan masalah. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa persepsi guru IPS 

terhadap konsep Pembelajaran IPS Terpadu adalah nilai (skor) dari masing-

masing item pertanyaan adalah nilai 37 sebesar 13.3%, nilai (skoring) 38 

sebesar 6.70% (1 responden), nilai (skoring) 39 responden sebesar 13.30% (2 

responden), nilai (skoring) 40 sebesar 26.70% (4 responden), nilai (skoring) 

41 sebesar 26.70% (4 responden), nilai (skoring) 42 sebesar 6.70% (1 

responden), dan nilai (skoring) 43 sebesar 6.70% (1 responden). 
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Hasil penelitian dapat diketahui bahwa responden mempunyai skoring 

(nilai) persepsi guru terhadap penerapan pembelajaran IPS terpadu dengan 

nilai (skoring) 24  sebesar 6.70% (1 responden), nilai (skoring) 26 sebesar 

40.00% (6 responden), nilai (skoring) 27 responden sebesar 33.30% (5 

responden), nilai (skoring) 28 sebesar 13.30% (2 responden), dan nilai 

(skoring) 29 sebesar 6.70% (1 responden). 

Nilai rata-rata hasil persepsi guru IPS terhadap konsep pembelajaran 

IPS terpadu pada responden adalah 39.9333 dengan standar deviasinya adalah 

1.70992, dan nilai rata-rata hasil persepsi guru IPS terhadap penerapan 

pembelajaran IPS terpadu pada responden adalah 26.6667 dengan standar 

deviasinya adalah 1.17514. 

Berdasarkan uji statistik parametrik dengan uji t-Test berpasangan 

diketahui bahwa hasil persepsi guru IPS terhadap konsep dan penerapan 

pembelajaran IPS terpadu ada perbedaan secara signifikan, dengan 

didapatkan nilai p value sebesar 0.000 (p value < 0.05) yang artinya ada 

perbedaan secara bermakna. 

Hasil penelitian ini juga diketahui bahwa persepsi guru IPS terhadap 

konsep pembelajaran IPS terpadu sebagian besar dalam kategori baik yaitu 

sebesar 66.70% (10 responden), dan kategori kurang baik sebesar 33.30% (5 

responden). Sedangkan untuk  persepsi guru IPS terhadap penerapan 

pembelajaran IPS terpadu adalah sebagian besar dalam kategori baik yaitu 

sebesar 53.30% (8 responden), dan kategori kurang baik sebesar 46.70% (7 

responden). 
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Persepsi guru IPS terhadap konsep pembelajaran IPS terpadu pada 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus 

sudah bisa berjalan baik, karena didukung dengan sarana dan prasarana yang 

memadai. Sehingga dari hasil penelitian ini bisa didapatkan hasil yang baik 

juga. Selain sarana dan prasarana yang memadai, juga didukung oleh kepala 

sekolah masing-masing SMP yang menyediakan kebutuhan untuk kegiatan 

belajar mengajar pada siswa.  Sedangkan untuk penerapan pembelajaran IPS 

terpadu pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Mejobo 

Kabupaten Kudus juga sudah baik. Akan tetapi konsep pembelajaran lebih 

baik dibandingkan penerapan pembelajaran IPS terpadu. Dari hasil ini dapat 

diketahui bahwa konsep dalam kategori sudah baik, yaitu 66.70%, sedangkan 

untuk penerapan IPS terpadu dalam kategori baik yaitu sebesar 53.30%. Jadi 

dapat diketahui antara konsep pembelajaran IPS terpadu dan penerapan 

pembelajaran IPS terpadu ada perbedaan yaitu sebesar 13.40%, dan ada 

perbedaan secara bermakna dengan nilai p value sebesar 0.000. 

Berdasarkan Walgito (2002: 70) bahwa secara umum pengetahuan 

sesuatu hal sangat dipengaruhi intensitas pengalaman. Persepsi dapat timbul 

karena perasaan, kemampuan berfikir. Maka dalam memersepsi suatu 

stimulus, hasil persepsi tiap individu mungkin akan berbeda antara satu 

individu dengan individu yang lain. Persepsi itu bersifat individual. 

Menurut Wiryohandoyo (1998:3) riwayat dan latar belakang IPS 

mengacu pada studi sosial (social studies). Tujuan utama Ilmu Pengetahuan 

Sosial ialah untuk mengembangkan potensi  peserta didik agar peka terhadap 
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masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif 

terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi 

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

maupun yang menimpa masyarakat. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa 

persepsi guru IPS terhadap konsep pembelajaran IPS terpadu sebagian besar 

adalah dalam kategori baik, yaitu sebesar 66,7% dan kategori kurang baik 

sebesar 33.30%. Sedangkan untuk persepsi guru IPS terhadap penerapan 

pembelajaran IPS terpadu sebagian besar adalah dalam kategori baik yaitu 

sebesar 53,30%, dan  kurang baik sebesar 46.70%.  

B. Saran 

1. Bagi guru, diharapkan untuk lebih memahami mengenai konsep dan 

pelaksanaan IPS Terpadu agar tidak timbul adanya kesulitan menerapkan 

pembelajaran IPS Terpadu dan mau belajar disiplin ilmu sosial lain yang 

bukan latar belakang pendidikannya atau para guru mau melanjutkan studi 

S2 IPS. 

2. Perlu adanya peningkatan partisipasi MGMP IPS, organisasi profesi, 

LPTK  serta peran masyarakat dalam upaya penyelesaian permasalahan 

pembelajaran terpadu. 

3. Perlu adanya sosialisasi tentang penerapan IPS terpadu kepada masyarakat 

dan praktisi pendidikan.  

4. Perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang pelaksanaan pembelajaran IPS 

terpadu di sekolah. 
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Lampiran 2 

DAFTAR GURU IPS SMP DI KECAMATAN MEJOBO KABUPATEN KUDUS 

No Nama Guru Sekolah 

1 Sugeng Padmadi S.Pd SMP N 1 Mejobo 

2 Jupri S.Pd SMP N 1 Mejobo 

3 Budi Santoso S.Pd SMP N 1 Mejobo 

4 Mujdiati BA SMP N 1 Mejobo 

5 Suryanto S.Pd SMP N 1 Mejobo 

6 Sucai Hartini S.Pd SMP N 2 Mejobo 

7 Liswinarni S.Pd SMP N 2 Mejobo 

8 Wahyu Widodo S.Pd SMP N 2 Mejobo 

9 Karlina S.Pd SMP N 2 Mejobo 

10 Hj. Fatimah S.Pd SMP Bhakti Praja 

11 Maulistaroh S.Pd SMP Bhakti Praja 

12 Fatkhi S.Pd SMP Miftahut Tholibin 

13 Kuriyah S.Pd SMP Miftahut Tholibin 

14 Ari Handayani S.Pd SMP Miftahut Tholibin 

15 Ririn Ambarwati S.Pd SMP Miftahut Tholibin 

 Sumber: Data Penelitian (2009) 

 

 

 



 

 

Lampiran 3 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

 

I. Identitas Responden 

Nama Sekolah  : 

Nama Guru  : 

NIP    : 

Jenis Kelamin  : 

Umur   : 

 

II. Petunjuk Pengisian 

1. Bacalah Pertanyaan dengan teliti. 

2. Jawablah pertanyaan dengan menggunakan tanda silang (X) pada 

jawaban yang anda pilih. 

 

A. Persepsi guru IPS terhadap konsep pelajaran IPS terpadu 

1. Apakah disekolah bapak/ibu pada saat ini sudah menggunakan 

konsep pembelajaran IPS terpadu ? 

a. Sudah menggunakan 

b. Kadang menggunakan 

c. Tidak menggunakan  

2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap adanya konsep IPS 

terpadu? 



 

 

a. Lebih efektif, mudah dipaham, menghemat waktu. 

b. Kurang efektif, kurang bisa dipahami, terlalu singkat. 

c. Tidak efektif, tidak bisa dipahami, banyak menghabiskan waktu. 

3. Apakah bapak/ibu sudah memahami konsep IPS terpadu? 

a. Sudah memahami 

b. Kurang memahami  

c. Tidak memahami 

4. Ada berapa sajakah konsep IPS terpadu yang sudah diterapkan 

disekolah tempat bapak/ibu mengajar? 

a. 2 

b. 3 

c. 4 

5. Konsep IPS terpadu apa sajakah yang sudah diterapkan? 

a. Ekonomi, sejarah 

b. Ekonomi, sejarah, geografi 

c. Ekonomi, sejarah, geografi, sosiologi 

6. Lebih efektif manakah konsep pembelajaran IPS terpadu 

dibandingkan IPS terpisah? 

a. Konsep pembelajaran IPS terpadu 

b. Konsep pembelajaran IPS terpisah 

c. Kedua-duanya efektif 

 



 

 

7. Apakah model pembelajaran IPS terpadu lebih menarik perhatian 

peserta didik? 

a. Sangat menarik 

b. Kurang menarik 

c. Tidak menarik 

8. Apakah konsep pembelajaran IPS terpadu memudahkan dalam 

mencapai tujuan pembelajaran? 

a. Ya, memudahkan 

b. Kurang  memudahkan 

c. Tidak memudahkan 

9. Apakah konsep pembelajaran IPS terpadu disekolah bapak/ibu 

diampu oleh satu guru/lebih? 

a. 1 guru 

b. 2-4 guru 

c. Lebih dari 4 guru 

10.  Dibawah ini merupakan tujuan diadakannya pembelajaran IPS 

terpadu 

1. Meningkatkan kesadaran manusia sebagai mahkluk sosial 

2. Menambah pengetahuan peserta didik seiring adanya perubahan 

zaman 

3. Mengikuti perubahan kurikulum 

4. Meringankan beban belajar peserta didik 



 

 

Menurut bapak/ibu manakah yang merupakan tujuan pembelajaran 

IPS terpadu? 

a. 1, 2, 3, 4 

b. 1, 2, 3 

c. 1, 2 

11. Hal-hal apa sajakah yang harus diperhatikan dalam konsep IPS 

terpadu? 

a. Peserta didik, guru, bahan ajar, perangkat pembelajaran 

b. Peserta didik, guru, bahan ajar 

c. Peserta didiki, guru 

12. Metode apa sajakah yang digunakan dalam konsep pembelajaran IPS 

terpadu? 

a. Ceramah, diskusi, dan inquiri 

b. Ceramah dan diskusi 

c. Ceramah saja 

13. Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam konsep pembelajaran IPS 

terpadu? 

a. Kemampuan guru, kemampuan peserta didik, bahan ajar, media 

b. Kemampuan guru, kemampuan peserta didik, bahan ajar 

c. Kemampuan guru, kemampuan peserta didik 

 

 



 

 

14. Bagaimana upaya yang dilakukan bapak/ibu mengatasi kendala 

dalam konsep pembelajaran IPS terpadu? 

a. Sering melaksanakan pre test, mengadakan evaluasi, 

mengadakan pelajaran tambahan, mengadakan remidial untuk 

siswa yang nilainya kurang. 

b. Jarang melaksanakan pre test, mengadakan evaluasi, 

mengadakan pelajaran tambahan, mengadakan remidial untuk 

siswa yang nilainya kurang. 

c. Tidak pernah melaksanakan pre test, mengadakan evaluasi, 

mengadakan pelajaran tambahan, mengadakan remidial untuk 

siswa yang nilainya kurang. 

 

B. Persepsi guru IPS terhadap penerapan pelajaran IPS terpadu 

1. IPS terpadu merupakan kurukulum terbaru, dalam rangka 

mensukseskan IPS terpadu kemandirian guru sangan diperlukan 

sehingga diharapkan dapat menciptakan pembelajaran yang? 

a. Aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan 

b. Aktif, kreatif, efektif 

c. Aktif, kreatif 

2. Apakah bapak/ibu sudah memahami penerapan IPS terpadu? 

a. Sudah memahami 

b. Kurang memahami 

c. Tidak memahami 



 

 

3. Bagaimana bapak/ibu menerapkan metode pembelajaran dalam IPS 

terpadu? 

a. Selalu menggunakan metode ceramah bervariasi sesuai dengan 

pokok bahasan dan indikator yang akan dicapai baik didalam 

maupun diluar kelas. 

b. Jarang menggunakan metode ceramah bervariasi sesuai dengan 

pokok bahasan dan indikator yang akan dicapai baik didalam 

maupun diluar kelas. 

c. Tidak pernah menggunakan metode ceramah bervariasi sesuai 

dengan pokok bahasan dan indikator yang akan dicapai baik 

didalam maupun diluar kelas. 

4. Media pembelajaran sangat penting untuk keberlangsungan proses 

pembelajaran. Bagaimana bapak/ibu dalam menentukan penggunaan 

media pembelajaran? 

a. Selalu merencanakan penggunaan alat atau media pembelajaran 

b. Jarang merencanakan penggunaan alat atau media pembelajaran 

c. Tidak pernah merencanakan penggunaan alat atau media 

pembelajaran 

5. Berapa kali bapak/ibu mengikuti diklat yang berhubungan dengan 

penerapan IPS terpadu? 

a. < 1 kali 

b. 2 kali 

c. 2-4 kali 

 

 



 

 

6. Bagaimana bapak/ibu dalam menerapkan pelaksanaan IPS terpadu 

setelah mengikuti diklat? 

a. Selalu menerapkan hasil diklat 

b. Jarang menerapkan hasil diklat 

c. Tidak pernah menerapkan hasil diklat 

7. Bagaimana langkah-langkah pembelajaran dalam penerapan rencana 

pengajaran yang bapak/ibu buat? 

a. Selalu terdapat langkah-langkah mengajar secara rinci semuanya 

sesuai dengan indikator hasil belajar secara terpusat. 

b. Jarang terdapat langkah-langkah mengajar secara rinci semuanya 

sesuai dengan indikator hasil belajar secara terpusat. 

c. Tidak pernah terdapat langkah-langkah mengajar secara rinci 

semuanya sesuai dengan indikator hasil belajar secara terpusat. 

8. Bagaimana bapak/ibu dalam menentukan bentuk-bentuk prosedur 

dan tehnik penilaian dalam penerapan IPS terpadu? 

a. Selalu merencanakan prosedur dan tehnikpenilaian sesuai 

dengan kompetensi yang diharapkan 

b. Jarang merencanakan prosedur dan tehnikpenilaian sesuai 

dengan kompetensi yang diharapkan 

c. Tidak pernah merencanakan prosedur dan tehnikpenilaian sesuai 

dengan kompetensi yang diharapkan 

9. Upaya apa yang bapak/ibu lakukan untuk membuat siswa lebih aktif 

dalam penerapan IPS terpadu? 

a. Selalu mengaitkan materi dengan fenomena langsung pada 

lingkunagn tersebut denagn disertai contoh. 



 

 

b. Jarang mengaitkan materi dengan fenomena langsung pada 

lingkunagn tersebut denagn disertai contoh 

c. Tidak pernah materi dengan fenomena langsung pada lingkunagn 

tersebut denagn disertai contoh 

10. Bagaimana sikap bapak/ibu dalam mengajar IPS terpadu? 

a. Selalu bersemangat dalam mengajar 

b. Jarang bersemangat dalam mengajar 

c. Idak pernah bersemangat dalam mengajar 

11. Bagaimana bapak/ibu dalam melaksanakan penilaian hasil akhir 

dalam penerapan IPS terpadu? 

a. Memberikan penilaian akhir untuk semua indikator hasil belajar 

yang diharapkan 

b. Memberikan penilaian akhir tapi hanya untuk sebagian besar 

indikator hasil belajar yang diharapkan 

c. Tidak mem,berikan penilaian akhir. 

12. Bagaimana bapak/ibu melaksanakan tindak lanjut dalam penerapan 

IPS terpadu? 

a. Menyuruh siswa mempelajari lagi materi pelajaran, memberikan 

pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk minggu depan, 

memberikan remidial pada siswa yang kurang, memberi 

pengayaan bagi siswa yang pandai 

b. Hanya menyuruh siswa mempelajari lagi materi pembelajaran 

c. Tidak melakukan tindak lanjut 

 



 

 

Persepsi Guru Terhadap Konsep Pembelajaran IPS Terpadu 

 

Resp 
Perty 

1 
Perty 

2 
Perty 

3 
Perty 

4 
Perty 

5 
Perty 

6 
Perty 

7 
Perty 

8 
Perty 

9 
Perty 

10 
Perty 

11 
Perty 

12 
Perty 

13 
Perty 

14 
Perty 

15 
Perty 

16 Total kategori 

1 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 2 3 3 2 42 baik 

2 2 3 3 3 2 3 3 2 1 3 3 2 2 3 3 3 41 baik 

3 2 3 3 2 2 3 3 3 1 3 3 2 2 3 2 3 40 baik 

4 3 3 3 2 3 2 3 3 1 3 3 2 2 3 2 3 41 baik 

5 2 2 2 3 2 1 3 3 1 3 3 2 2 3 3 3 38 kurang baik 

6 3 2 2 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 3 2 2 39 kurang baik 

7 2 3 3 3 3 2 3 2 1 2 3 3 3 2 3 2 40 baik 

8 3 3 3 3 2 2 3 2 1 2 3 3 3 2 3 2 40 baik 

9 3 2 3 3 3 3 3 2 1 3 3 1 3 2 2 3 40 baik 

10 3 2 3 1 3 3 2 1 1 3 3 1 3 2 3 3 37 kurang baik 

11 3 3 2 2 2 3 3 1 2 3 2 1 3 2 2 3 37 kurang baik 

12 2 3 2 3 1 3 3 1 2 3 3 1 3 3 3 3 39 kurang baik 

13 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 41 baik 

14 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 41 baik 



 

 

Lampiran 4 

 

2: Baik  1: Kuramg baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Persepsi guru terhadap penerapan pembelajaran IPS terpadu 

15 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 43 baik 

78 



 

 

 

  
Perty 

1 
Perty 

2 
Perty 

3 
Perty 

4 
Perty 

5 
Perty 

6 
Perty 

7 
Perty 

8 
Perty 

9 
Perty 

10 Total kategori 

1 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 26 1 

2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 26 1 

3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 26 1 

4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 27 2 

5 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 27 2 

6 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 24 1 

7 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 26 1 

8 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 27 2 

9 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 26 1 

10 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 29 2 

11 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 27 2 

12 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 28 2 

13 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 27 2 

14 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 26 1 



 

 

15 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 28 2 

 

2: Baik  1: Kuramg baik 
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Uji Validitas 

 

Resp 
Perty 

1 
Perty 

2 
Perty 

3 
Perty 

4 
Perty 

5 
Perty 

6 
Perty 

7 
Perty 

8 
Perty 

9 
Perty 

10 
Perty 

11 
Perty 

12 
Perty 

13 
Perty 

14 
Perty 

15 
Perty 

16 
Perty 

17 
Perty 

18 
Perty 

19 
Perty 

20 
Perty 

21 
Perty 

22 
Perty 

23 
Perty 

24 
Perty 

25 
Perty 

26 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

5 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 

6 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 

7 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 

8 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 

9 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 

10 3 3 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 

11 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

12 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

13 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 



 

 

15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

No Nama Guru Sekolah Jenis Kelamin Umur 

1 Sugeng Padmadi S.Pd SMP N 1 Mejobo 1 40 

2 Jupri S.Pd SMP N 1 Mejobo 1 37 

3 Budi Santoso S.Pd SMP N 1 Mejobo 1 39 

4 Mujdiati BA SMP N 1 Mejobo 2 45 

5 Suryanto S.Pd SMP N 1 Mejobo 1 31 

6 Sucai Hartini S.Pd SMP N 2 Mejobo 2 37 

7 Liswinarni S.Pd SMP N 2 Mejobo 2 36 

8 Wahyu Widodo S.Pd SMP N 2 Mejobo 1 41 

9 Karlina S.Pd SMP N 2 Mejobo 2 35 

10 Hj. Fatimah S.Pd SMP Bhakti Praja 2 40 

11 Maulistaroh S.Pd SMP Bhakti Praja 1 42 

12 Fatkhi S.Pd SMP Miftahut Tholibin 1 48 

13 Kuriyah S.Pd SMP Miftahut Tholibin 2 28 

14 Ari Handayani S.Pd SMP Miftahut Tholibin 2 25 

15 Ririn Ambarwati S.Pd SMP Miftahut Tholibin 2 27 

     

 

 

 

 

Umur Responden

3

8

4

0

5

10

< 30 Tahun 30-40 Tahun > 40 Tahun

Frekuensi

K
at

eg
or

i



 

 

< 30 Tahun 3 

30-40 Tahun 8 

> 40 Tahun 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laki-Laki 7 

Perempuan 8 

 

 

 

Jenis Kelmain Responden

7

0
2
4
6
8

Laki-Laki

Frekuensi

K
at

eg
or

i



 

 

Persepsi Guru terhadap 
Konsep Pembelajaran 

IPS Terpadu 

Frekuensi 

2 3 

37 2 

38 1 

39 2 

40 4 

41 4 

42 1 

43 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Rata-Rata 

39.9333

26.6667

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Persepsi Guru IPS terhadap Konsep
Pembelajaran IPS Terpadu

Persepsi Guru IPS terhadap Konsep
Pembelajaran IPS Terpadu

Frekuensi

K
at

eg
or

i



 

 

Paired Samples Statistics

39.9333 15 1.70992 .44150

26.6667 15 1.17514 .30342

Persepsi Guru Terhadap
Konsep Pembelajaran
IPS Terpadu
Persepsi Guru Terhadap
Penerapan Pembelajaran
IPS Terpadu

Pair
1

Mean N Std. Deviation
Std. Error

Mean

Lampiran 5 

 

Hasil Penelitian T-Test 

 

 

 

Paired Samples Correlations

15 -.190 .499

Persepsi Guru Terhadap
Konsep Pembelajaran
IPS Terpadu & Persepsi
Guru Terhadap
Penerapan Pembelajaran
IPS Terpadu

Pair
1

N Correlation Sig.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA UNIVARIAT 

 

1.  Frequencies 

 

Paired Samples Test

13.26667 2.25093 .5811912.0201514.51319 22.827 14 .000

Persepsi Guru Terhadap
Konsep Pembelajaran
IPS Terpadu - Persepsi
Guru Terhadap
Penerapan Pembelajaran
IPS Terpadu

Pair
1

MeanStd. Deviation
Std. Error

Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

Statistics

Persepsi Guru Terhadap Konsep Pembelajaran IPS Terpadu
15
0

39.9333
1.70992

37.00
43.00

Valid
Missing

N

Mean
Std. Deviation
Minimum
Maximum



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persepsi Guru Terhadap Konsep Pembelajaran IPS Terpadu

2 13.3 13.3 13.3
1 6.7 6.7 20.0
2 13.3 13.3 33.3
4 26.7 26.7 60.0
4 26.7 26.7 86.7
1 6.7 6.7 93.3
1 6.7 6.7 100.0

15 100.0 100.0

37.00
38.00
39.00
40.00
41.00
42.00
43.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

37.00 38.00 39.00 40.00 41.00 42.00 43.00

Persepsi Guru Terhadap Konsep Pembelajaran IPS Terpadu

0

1

2

3

4

Fr
eq

ue
nc

y

Persepsi Guru Terhadap Konsep Pembelajaran IPS Terpadu



 

 

2. Frequencies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistics

Persepsi Guru Terhadap Penerapan
Pembelajaran IPS Terpadu

15
0

26.6667
1.17514

24.00
29.00

Valid
Missing

N

Mean
Std. Deviation
Minimum
Maximum

Persepsi Guru Terhadap Penerapan Pembelajaran IPS Terpadu

1 6.7 6.7 6.7
6 40.0 40.0 46.7
5 33.3 33.3 80.0
2 13.3 13.3 93.3
1 6.7 6.7 100.0

15 100.0 100.0

24.00
26.00
27.00
28.00
29.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

24.00 26.00 27.00 28.00 29.00

Persepsi Guru Terhadap Penerapan Pembelajaran IPS 
Terpadu

0

1

2

3

4

5

6

Fr
eq

ue
nc

y

Persepsi Guru Terhadap Penerapan Pembelajaran IPS 
Terpadu



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Frequencies 

 

 

 

 

 

 

 

Statistics

Jenis Kelamin
15

0
Valid
Missing

N

Jenis Kelamin

7 46.7 46.7 46.7
8 53.3 53.3 100.0

15 100.0 100.0

Laki-Laki
Perempuan
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

4

6

8

Fr
eq

ue
nc

y

Jenis Kelamin



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Frequencies 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistics

Umur
15

0
Valid
Missing

N

Umur

3 20.0 20.0 20.0
8 53.3 53.3 73.3
4 26.7 26.7 100.0

15 100.0 100.0

< 30 Tahun
30-40 Tahun
> 40 Tahun
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

< 30 Tahun 30-40 Tahun > 40 Tahun

Umur

0

2

4

6

8

Fr
eq

ue
nc

y

Umur



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UJI NORMALITAS DATA 

 

 

1. Explore 

 

Case Processing Summary

15 100.0% 0 .0% 15 100.0%
Persepsi Guru Terhadap
Konsep Pembelajaran
IPS Terpadu

N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total

Cases



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Explore 

Descriptives

39.9333 .44150
38.9864

40.8803

39.9259
40.0000

2.924
1.70992

37.00
43.00

6.00
2.00

-.277 .580
-.229 1.121

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence
Interval for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

Persepsi Guru Terhadap
Konsep Pembelajaran
IPS Terpadu

Statistic Std. Error

Tests of Normality

.182 15 .193 .947 15 .479
Persepsi Guru Terhadap
Konsep Pembelajaran
IPS Terpadu

Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Lilliefors Significance Correctiona. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

Case Processing Summary

15 100.0% 0 .0% 15 100.0%
Persepsi Guru Terhadap
Penerapan Pembelajaran
IPS Terpadu

N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total

Cases

Descriptives

26.6667 .30342
26.0159

27.3174

26.6852
27.0000

1.381
1.17514

24.00
29.00
5.00
1.00

-.158 .580
1.289 1.121

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence
Interval for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

Persepsi Guru Terhadap
Penerapan Pembelajaran
IPS Terpadu

Statistic Std. Error

Tests of Normality

.219 15 .052 .908 15 .126
Persepsi Guru Terhadap
Penerapan Pembelajaran
IPS Terpadu

Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Lilliefors Significance Correctiona. 



 

 

 

 

 

 

DATA UNIVARIAT  

KATEGORI  

 

 

1. Frequencies 

 

 

 

 

 

 

 

Statistics

Persepsi Guru Terhadap Penerapan
Pembelajaran IPS Terpadu

15
0

Valid
Missing

N

Persepsi Guru Terhadap Penerapan Pembelajaran IPS Terpadu

7 46.7 46.7 46.7
8 53.3 53.3 100.0

15 100.0 100.0

Kurang Baik
Baik
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

4

6

8

Fr
eq

ue
nc

y

Persepsi Guru Terhadap Penerapan Pembelajaran IPS 
Terpadu



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Frequencies 

 

Statistics

Persepsi Guru Terhadap Konsep Pembelajaran IPS Terpadu
15

0
Valid
Missing

N



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persepsi Guru Terhadap Konsep Pembelajaran IPS Terpadu

5 33.3 33.3 33.3
10 66.7 66.7 100.0
15 100.0 100.0

Kurang Baik
Baik
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Kurang Baik Baik

Persepsi Guru Terhadap Konsep Pembelajaran IPS Terpadu

0

2

4

6

8

10

Fr
eq

ue
nc

y

Persepsi Guru Terhadap Konsep Pembelajaran IPS Terpadu



 

 

Lampiran 6 

 

Reliability 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item-Total Statistics

66.9333 82.352 .795 .969
67.0667 81.352 .784 .969
67.1333 79.552 .757 .969
67.0667 81.638 .751 .969
67.0000 82.286 .723 .969
67.2000 82.314 .631 .970
67.1333 82.410 .633 .970
67.0000 82.714 .669 .969
67.0000 83.571 .563 .970
66.9333 83.638 .619 .970
67.0667 80.352 .904 .968
67.0000 81.429 .830 .968
66.9333 83.924 .580 .970
67.0667 81.352 .784 .969
66.9333 82.924 .716 .969
66.8667 83.981 .681 .969
67.0000 82.000 .758 .969
67.1333 80.410 .861 .968
67.2000 80.314 .855 .968
67.1333 83.267 .537 .971
66.9333 82.352 .795 .969
67.0667 80.352 .904 .968
67.0667 80.352 .904 .968
67.1333 81.695 .714 .969
67.1333 81.695 .714 .969
67.2000 81.600 .710 .969

VAR00001
VAR00002
VAR00003
VAR00004
VAR00005
VAR00006
VAR00007
VAR00008
VAR00009
VAR00010
VAR00011
VAR00012
VAR00013
VAR00014
VAR00015
VAR00016
VAR00017
VAR00018
VAR00019
VAR00020
VAR00021
VAR00022
VAR00023
VAR00024
VAR00025
VAR00026

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

Reliability Statistics

.970 26

Cronbach's
Alpha N of Items

Case Processing Summary

15 100.0
0 .0

15 100.0

Valid
Excluded a

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scale Statistics

69.7333 88.495 9.40719 26
Mean Variance Std. Deviation N of Items



 

 

Lampiran 7 
CONTOH SILABUS DAN SISTEM PENILAIAN IPS TERPADU 

 

Satuan Pendidikan : SMP/MTs 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas :  VII 

Topik  : Kegiatan Ekonomi Penduduk 

 

MATPEL 

 

KOMPETENSI DASAR 

 

INDIKATOR 

 

PENGALAMAN BELAJAR 

ALOKASI 
WAKTU 

PENILAIAN SUMBER 
BELAJAR 

Tehnik Instrumen Contoh soal 



 

 

 

MATPEL 

 

KOMPETENSI DASAR 

 

INDIKATOR 

 

PENGALAMAN BELAJAR 

ALOKASI 
WAKTU 

PENILAIAN SUMBER 
BELAJAR 

Tehnik Instrumen Contoh soal 

Geografi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semester 2 

6.1 Mendeskripsikan pola 
kegiatan ekonomi 
penduduk, pengunaan 
lahan, dan pola pemukiman 
berdasarkan kondisi fisik 
permukaan bumi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mengidentifikasikan mata 
pencaharian penduduk 
(pertanian, non pertanian). 

 Mendeskripsikan bentuk 
penggunaan lahan di pedesaan 
dan perkotaan. 

 Mendeskripsikan persebaran 
(agihan) permukiman penduduk 
di berbagai bentang lahan dan 
mengungkapkan alasan penduduk 
memilih bermukim di lokasi 
tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mengamati dan mencari informasi 
tentang kegiatan ekonomi masyarakat 
di lingkungan sekitar siswa 

 Mengamati dan mencatat lokasi jalan di 
lingkungan sekitar yang menjadi pusat 
perekonomian  

 Mengelompokkan jenis-jenis mata 
pencaharian penduduk 

 Menjelaskan alasan penduduk memilih 
tempat tinggal dan potensi ekonominya 

 Mencatat jenis2 barang konsumsi dan 
hasil2 industri jasa  

 Menjelaskan dampak positif dan negatif 
kehadiran bangsa2 lain terhadap 
kehidupan masyarakat di Indonesia 

 Mendiskusikan peran Indonesia dalam 
perdagangan internasional 

4x45 

 

Tugas 

Proyek 

Kuis 

 

Lisan 

Urain 

dan Unjuk 
kerja 

 Jelaskan 
kegiatan 
pokok 
ekonomi 
penduduk 
di 
lingkungan 
sekitar 

 

 Uraikan 
jenis2 
kegiatan 
ekonomi 
masyarakat 
sekitar  

 

 Siswa mencoba 
berdagang satu 
jenis 
barang/makana
n kepada guru, 
kemudian 

 Mencatat 
keuntungan 
yang diperoleh 

 

 

 

 Buku 
sumber 
yang 
relevan 

 LKS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Buku 
sumber 
yang 
relevan 

 Gambar 



 

 

 

MATPEL 

 

KOMPETENSI DASAR 

 

INDIKATOR 

 

PENGALAMAN BELAJAR 

ALOKASI 
WAKTU 

PENILAIAN SUMBER 
BELAJAR 

Tehnik Instrumen Contoh soal 

Sosiologi Semester 1 

2.1 Mendeskripsikan interaksi 
sebagai proses sosial. 

 

 Mengidentifikasi pola-pola 
keselarasan sosial dalam keluarga 
dan masyarakat. 

 Menentukan sikap dalam 
keragaman hubungan sosial untuk 
mewujudkan keselarasan sosial. 

 

 Mencari contoh-contoh pola-pola 
hubungan yang mengatur kehidupan 
ekonomi masyarakat 

 Mendiskusikan dalam keragaman 
hubungan sosial untuk mewujudkan 
keragaman hubungan sosial 

 Membuat laporan 
 

    

Ekonomi Semester 2 

6.2 Mendeskripsikan kegiatan 
pokok ekonomi yang 
meliputi kegiatan 
konsumsi, produksi, dan 
distribusi barang/jasa. 

 

 

 Mendeskripsikan kegiatan 
konsumsi barang dan jasa. 

 Mendeskripsikan kegiatan 
produksi barang dan jasa. 

 Mendeskripsikan kegiatan 
distribusi barang dan jasa. 

      Buku 
sumber 
yang 
relevan 

 LKS 

 

Sejarah Semester 2 

5.2 Mendeskripsikan 
perkembangan 
masyarakat, kebudayaan, 
dan pemerintahan pada 
masa Islam di Indonesia, 
serta peninggalan-
peninggalannya 

 

 Menyusun kronologis masuk 
berkembangnya Islam di 
Indonesia dengan menggunakan 
ensiklopedi dan referensi relevan 
lainnya. 

 Menjelaskan peranan pedagang 
dan ulama dalam proses awal 
perkembangan Islam di Indonesia. 

      Buku 
sumber 
yang 
relevan 

 LKS 
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Satuan Pendidikan : SMP/MTs 
Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas :  VII 

Topik  : Kelangkaan Sumber Daya Alam 

 

MATPEL KOMPETENSI DASAR INDIKATOR PENGALAMAN BELAJAR 
ALOKASI 
WAKTU 

PENILAIAN SUMBER 
BELAJAR 

Tehnik Instrumen Contoh soal 

 

GERORAFI 

Semester 2 

4.3 Mendeskripsikan kondisi 
geografis dan penduduk 

 

6.1 Mendeskripsikan pola 
kegiatan ekonomi 
penduduk, penggunaan 
lahan dan pola 
pemukiman 
berdasarkan kondisi 
fisik permukaan bumi. 

 

 Mengidentifikasi jenis 
tanah dan 
pemanfaatannya 

 Menunjukkan 
kepekaan terhadap 
permasalahan dalam 
pemanfaatan sumber 
daya 

 

 Membaca buku tentang jenis 
tanah  

 Mendiskusikan berbagai masalah 
pemanfaatan tanah dan usaha 
pelestariannya 

 Membuat laporan hasil diskusi 

4 x 45 menit 
(2 pertemuan) 

Tes harian 

Penugasan 

Performance 

Tes PG, Uraian, 
Unjuk kerja 

Panduan diskusi 

1. Berikan contoh 
kasus pertanahan 
di daerahmu? 

2. Diskusikan 
kebijakan 
pemerintah 
kolonial dalam 
bidang pertanahan 
yang sudah tidak 
relevan dengan 
kondisi saat ini 

 Buku 
sumber 
yang 
relevan 

 Atlas 

 Peta 

 Globe 

 

 Buku 
sumber 
yang 
relevan 

 

 LKS 

 

SOSIOLOGI 

Semester 2 

2.1 Mendeskripsikan 
interkasi sebagai proses 
sosial. 

 

 

 Menentukan sikap 
dalam keragaman 
hubungan sosial 
untuk mewujudkan 
keselarasan sosial.  

 Mengidentifikasi cara 

 

 Memberi contoh kasus 
persengketaan tanah warisan 
dalam keluarga 

 Mendiskusikan cara memecahkan 
masalah persengketaan tanah 
dalam keluarga 

   



 

 

MATPEL KOMPETENSI DASAR INDIKATOR PENGALAMAN BELAJAR 
ALOKASI 
WAKTU 

PENILAIAN SUMBER 
BELAJAR 

Tehnik Instrumen Contoh soal 

2.3 Mengidentifikasi 
bentuk-bentuk interaksi 
sosial 

 

2.4 Menguraikan proses 
interaksi sosial 

pengendalian sosial  Membuat laporan hasil diskusi  

 

 

 Buku 
sumber 
yang 
relevan 

 

EKONOMI Semester 1 

3.1 Mendeskripsikan 
manusia sebagai 
makhluk sosial dan 
ekonomi yang bermoral 
dalam kaitannya dengan 
usaha memenuhi 
kebutuhan dan 
pemanfaatan sumber 
daya yang tersedia. 

 

 Menguraikan proses 
pemanfaatan sumber 
daya dalam 
memenuhi kebutuhan 

 Menyimpulkan bahwa 
sumber daya yang 
langka dapat 
digunakan dalam 
berbagai alternatif 

 Membaca buku tentang 
pengertian pasar sumber daya 
(tanah). 

 Mendiskusikan pelaku-pelaku 
ekonomi dalam pasar sumber 
daya (pemilik tanah, penggarap, 
pemerintah, dll.) 

 Mendiskusikan permasalahan yang 
muncul dalam pasar sumber daya 
dan cara mengatasinya (sengketa, 
harga, dll). 

 Membuat laporan hasil diskusi 

    

SEJARAH Semester 2 

5.3 Mendeskripsikan 
perkembangan 
masyarakat, 
kebudayaan, dan 
pemerintahan pada 
masa Kolonial Eropa  

Mengidentifikasi dan 
memberikan contoh 
kebijakan-kebijakan 
pemerintah kolonial 
serta pengaruhnya 
terhadap kehidupan 
ekonomi rakyat di 
berbagai daerah. 

 Membaca buku tentang berbagai 
kebijakan pemerintah dalam 
mengatur pertanahan (Undang-
Undang Agraria). 

 Mendiskusikan dampak kebijakan 
pemerintah kolonial dalam 
masalah pertanahan (perkebunan 
tebu, kelapa sawit, dll). 

 Membuat laporan hasil diskusi 

     Buku 
sumber 
yang 
relevan 

 LKS 

 



 

 

MATPEL KOMPETENSI DASAR INDIKATOR PENGALAMAN BELAJAR 
ALOKASI 
WAKTU 

PENILAIAN SUMBER 
BELAJAR 

Tehnik Instrumen Contoh soal 
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Satuan Pendidikan : SMP/MTs  

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas :  VII 

Tema  : Pemanfaatan Peta 

Alokasi Waktu :   

 

MATP EL STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR INDIKATOR PENGALAMAN BELAJAR 

PENILAIAN SUMBER 
bELAJAR 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Contoh 

Instrumen 

Geografi  

1. Memahami usaha 
manusia untuk 
mengenali 
perkembangan 
lingkungan 

Semester 2 

4.1 Menggunakan peta, 
atlas dan globe untuk 
mendapatkan informasi 
keruangan. 

 

 Mengidentifikasi jenis, bentuk, dan 
pemanfaatan peta. 

 Mengidentifikasi informasi 
geografis dari peta, atlas dan 
globe. 

 Mengartikan berbagai skala peta. 
 Memperbesar peta dan atau 

memperkecil dengan bantuan garis-
garis koordinat. 

 Menjelaskan pengertian peta, 
atlas dan globe 

 Mengidentifikasi syarat, jenis 
serta penggunaan peta dan atlas 

 Mendeskripsikan bentuk peta 
 Menyebutkan tingkatan hasil 

produksi primer 
 Mendeskripsikan daerah-daerah 

berdasarkan tingkatan hasil 
porduksi primer 

 Mendeskripsikan  peta daerah-
daerah yang dipengaruhi oleh 
agama Hindu-Bhuda serta Islam 

 Memberikan contoh kehidupan 
manusai dalam masyarakat sosial 

Tulisan 
dan unjuk 
kerja 

Membuat 
peta 

Buatlah peta 
daerah yang 
dipengarhi 
agama Hindu-
Bhuda dan Islam 

 Buku 
sumber 
yang 
relevan 

 Atlas 

 Globe 

 Peta 

 

 

 

Sosiologi 

 

-- -- --      



 

 

MATP EL STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR INDIKATOR PENGALAMAN BELAJAR 

PENILAIAN SUMBER 
bELAJAR 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Contoh 

Instrumen 

Ekonomi 

 

2. Memahami kegiatan 
ekonomi masyarakat 

Semester 2 

6.2 Mendeskripsikan 
kegiatan pokok ekonomi 
yang meliputi kegiatan 
konsumsi, produksi dan 
distribusi barang/jasa. 

 Mendeskripsikan kegiatan konsumsi 
barang dan jasa. 

 Mendeskripsikan kegiatan produksi 
barang dan jasa. 

 Mendeskripskikan kegitan distribusi 
barang dan jasa. 

     

 Buku 
sumber 
yang 
relevan 

 

Sejarah 3. Kemampuan 
perkembangan 
masyarakat sejak 
masa Hindu-Budha 
sampai masa 
kolonial Eropa 

Semester 1 

5.1 Mendeskripsikan 
perkembangan 
masyarakat, 
kebudayaan, dan 
pemerintahan pada 
masa Hindu-Buddha, 
serta peninggalan-
peningalannya 

 

5.2 Mendeskripsikan 
perkembangan 
masyarakat, 
kebudayaan, dan 
pemerintahan pada 
masa Islam di Indonesia, 
serta peninggalan-
peningalannya 

 Membaca peta dan membuat jalur 
masuk dan berkembangnya agama 
dan kebudayaan Hindu-Bhuda ke 
Indonesia 

 Menunjukkan pada peta daerah 
yang dipengaruhi dan tidak 
dipengaruhi unsur Hidu-Bhuda di 
Indonesia samapai abad ke-14 

 Membaca dan membuat peta jalur 
penyebaran Islam di Indonesia  

 Membandingkan pada peta daerah-
daerah yang dipengaruhi dan tidak 
dipengaruhi Isalam di Indonesia 
pada abad ke-16,18 dan 20 

     Buku 
sumber 
yang 
relevan 

 LKS 
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MATP EL STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR INDIKATOR PENGALAMAN BELAJAR 

PENILAIAN SUMBER 
bELAJAR 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Contoh 

Instrumen 

 

5.3 Mendeskripsikan 
perkembangan 
masyarakat, 
kebudayaan, dan 
pemerintahan pada 
masa Kolonial Eropa, 
serta peninggalan-
peningalannya 
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Satuan  Pendidikan : SMP/MTs 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas : VIII 

Topik : Globalisasi 

 

MATA 
PELAJARAN 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR PENGALAMAN BELAJAR 
ALOKASI 
WAKTU 

PENILAIAN SUMBER 
BELAJAR 

Teknik Instrumen Contoh soal 

GEOGRAFI Semester 1 

1.1 Mendeskripsikan 
kondisi fisik wilayah 
dan penduduk. 

 

Mengidentifikasi 
permasalahan penduduk 
Indonesia (kualitas dan 
kuantitas)dan upaya 
mengatasinya 

- Tanya jawab tentang 
permasalahan penduduk 
terutama kualitas dan kuantitas 
tenaga kerja . 

- Tanya jawab tentang persyaratan  
tenaga kerja yang diperlukan 
perusahaan multinasional di 
Indonesia  

-  Melakukan pengamatan tentang 
kondisi tenaga kerja (kuantitas/ 
kualitas) Indonesia saat ini.  

-  Diskusi tentang masalah yang 
dihadapi dan cara mengatasi 
masalah. 

-  Membuat laporan hasil diskusi. 

2x45 menit Laporan tugas 
pengamatan kuantitas 
dan kualitas tenaga 
kerja. 

Performance berupa 
keterampilan saat 
diskusi, ketepatan 
dalam mengungkapkan 
masalah ketenaga 
kerjaan. 

- Tes Pilihan 
ganda, 
uraian 

-Performance  

- Proyek 

Soal uraian : 

Ungkapkan permasalahan 
yang dihadapi tenaga 
kerja Indonesia(kuantitas 
dan kualitas) 

Tes penugasan : carilah 3 
sumber berita tentang 
kualitas tenaga kerja, 
berikan tanggapan . 

 Buku 
sumber 
yang 
relevan 

 LKS 

 

 

 

 

 Buku 
sumber 
yang 
relevan 



 

 

MATA 
PELAJARAN 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR PENGALAMAN BELAJAR 
ALOKASI 
WAKTU 

PENILAIAN SUMBER 
BELAJAR 

Teknik Instrumen Contoh soal 

SOSIOLOGI Semester 2 

6.1 Mendeskripsikan 
bentuk-bentuk 
hubungan sosial 

 

6.2 Mendeskripsikan 
pranata sosial dalam 
kehidupan 
masyarakat 

 

6.3 Mendeskripsikan 
upaya pengendalian 
penyimpangan sosial 

 

 Mengamati peran 
pranata sosial 

 Menentukan sikap 
dalam menghadapi 
keragaman hubungan 
sosial untuk 
mewujudkan 
keselarasan sosial. 

- Kliping surat dari kabar/ 
majalah/ sumber lain yang 
relevan tentang keragaman 
hubungan sosial  antar negara, 
misalnya pengiriman tenaga 
kerja, bantuan (bea siswa) bagi 
pelajar, gaya hidup, keberadaan 
perusahaan asing. 

-  Mendiskusikan bentuk hubungan 
sosial misalnya berupa 
dukungan/ penolakan  
berdasarkan hasil temuan dari 
kliping diatas serta mengungkap-
kan alasannya. 

-  Membuat laporan hasil diskusi. 

 

 

 

2x45 menit - Penugasan  kliping 
keragaman hubungan 
sosial 

- Penilaian performance 
mis.   

  keterampilan 
menentukan bentuk 
hubungan sosial, 
ungkapan dalam 
mewujudkan 
keselarasan, 
ketepatan alasan 
yang dikemukakan ) 

-   tes harian 

- Tes Pilihan 
ganda, 
uraian 

- Performance  

- Proyek 

Tes uraian 

Ungkapkan 5 contoh 
bentuk hubungan sosial 
antar negara. 

Tes performance 
:ungkapkan pendapat 
kalian tentang 
pengirimnan TKI ke 
Malaysia dan berikan 
alasannya  

 LKS 

 

EKONOMI Semester 1 

4.3 Mengidentifikasi 
bentuk pasar dalam 
kegiatan ekonomi 
masyarakat. 

 

Mengidentifikasi 
kedudukan pasar dalam 
kegiatan ekonomi 

- tanya jawab tentang kedudukan 
pasar dalam perekonomian dunia 
saat ini. 

- membuat kliping tentang 
barang/jasa yang memiliki 
keunggulan di pasar dunia 

- mendiskusikan permasalahan 
yang dihadapi dalam 
memasarkan barang/jasa 
misalnya dari segi pelayanan, 
kualitas serta pemecahannya. 

- Membuat laporan hasil diskusi. 

2x45 menit Keterampilan dalam 
tanyajawab, ketepatan 
dalam mengemukakan 
dan menjawab 
permasalahan  

 

- Tes Pilihan 
ganda, 
uraian 

-Performance  

- Proyek 

Soal uraian : 

Ungkapkan permasalahan 
yang dihadapi dalam 
memasarkan produk di 
pasar dunia.  

 Buku 
sumber 
yang 
relevan 

 LKS 
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MATA 
PELAJARAN 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR PENGALAMAN BELAJAR 
ALOKASI 
WAKTU 

PENILAIAN SUMBER 
BELAJAR 

Teknik Instrumen Contoh soal 

SEJARAH Semester 1 

2.1 Menjelaskan proses 
perkembangan 
kolonialisme dan 
imperialisme Barat, 
serta pengaruh yang 
ditimbulkannya di 
berbagai daerah di 
Indonesia. 

 

Mengidentifikasi dan 
memberikan contoh 
kebijakan –kebijakan 
pemerintah kolonial 
serta pengaruhnya 
terhadap kehidupan 
ekonomi rakyat di 
berbagai daerah. 

- Membaca bahan tentang 
kebijakan –kebijakan pemerintah 
kolonial di Indonesia, misalnya di 
bidang sosial (pemanfaat tenaga 
kerja) di bidang ekonomi 
(pemanfaatan kekayaan) 

- Memberikan contoh macam 
kebijakan pemerintah yang 
menguntungkan dan merugikan 
rakyat Indonesia 

- Mendiskusikan pengaruhnya 
(positif dan negatif) terhadap 
kehidupan ekonomi rakyat 
Indonesia saat ini. 

- Membuat laporan hasil diskusi. 

2x45 menit - Keterampilan dalam 
tanyajawab, ketepatan 
dalam mengemukakan 
dan menjawab 
permasalahan -  
ketepatan waktu dalam 
menyelesaikan tugas. 

 

 

- Tes Pilihan 
ganda, 
uraian 

- Performance  

- Proyek 

- Soal uraian 

  Berikan contoh kebijakan 
pemerintah kolonial di 
bidang ekonomi yang 
menguntungkan bagi 
rakyat Indonesia. 

 

 Buku 
sumber 
yang 
relevan 

 LKS 
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Satuan Pendidikan : SMP/MTs 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas :  VIII 

Topik  : Pelestarian Lingkungan 

 

 

MATPEL 

 

KOMPETENSI DASAR 

 

INDIKATOR 

 

PENGALAMAN BELAJAR 

ALOKASI 
WAKTU 

PENILAIAN SUMBER 
BELAJAR 

Tehnik Instrumen Contoh soal 

Geografi Semester 2 

1.3 Mendeskripsikan 
permasalahan 
lingkungan hidup dan 
upaya penang-
gulangannya dalam 
pembangunan 
berkelanjutan. 

 Menafsirkan arti penting 
lingkungan bagi kehidupan. 

 Mengidentifikasi bentuk-
bentuk kerusakan lingkungan 
hidup dan faktor 
penyebabnya. 

 Memberi contoh usaha 
pelestarian lingkungan hidup. 

  

 

 Mencari informasi tentang kerusakan 
lingkungan hidup yang pernah terjadi 
di Indonesia 

 Mendiskusikan faktor-faktor yang 
menyebabkan terjadinya kerusakan 
lingkungan hidup 

 Mencatat kerugian materi yang 
diakibatkan oleh kerusakan lingkungan 

 Mencari nilai-nilai dalam agama yang 
berkaitan dengan hubungan antara 
manusia dengan lingkungan alam  

 Menceritakan cara-cara pemanfaatan 

4 x 45 Tertulis dan 
lisan 

Tugas dan 

Isian 

Jelaskan jenis-
jenis kerusakan 
lingkunan yang 
terjadi di 
Indonesa 

 

Diskusikan 
bagaimana cara 
pelestarian 

 Buku 
sumber 
yang 
relevan 

 LKS 

 

 



 

 

 

MATPEL 

 

KOMPETENSI DASAR 

 

INDIKATOR 

 

PENGALAMAN BELAJAR 

ALOKASI 
WAKTU 

PENILAIAN SUMBER 
BELAJAR 

Tehnik Instrumen Contoh soal 

Sosiologi Semester 2 

6.1 Mendeskripsikan bentuk-
bentuk hubungan sosial 

6.2 Mendeskripsikan pranata 
sosial dalam kehidupan 
masyarakat 

6.3 Mendeskripsikan upaya 
pengendalian 
penyimpangan sosial 

 

 Memberi contoh peran 
pranata agama dalam 
mengatur hubungan manusia 
dengan sesamanya dan 
dengan lingkungan alam. 

 Memberi contoh peran 
pranata ekonomi yang 
mengatur perilaku manusia 
dalam memanfaatkan sumber 
daya alam. 

sumber daya alam secara bijak  
 Mendiskusikan kebijakan  pemerintah 

dalam pendirian industri yang ramah 
lingkungan  

 Melakukan kegiatan pelestarian 
lingkungan hidup di lingkungan 
sekolah. 

 

lingkungan   Buku 
sumber 
yang 
relevan 

 LKS 

 

 

 Buku 
sumber 
yang 
relevan 

 

Ekonomi Semester 2 

4.1 Mendeskripsikan 
hubungan antara 
kelangkaan sumber daya 
dengan kebutuhan 
manusia yang tidak 
terbatas 

 

 Mengidentifikasi kelangkaan 
dan upaya pemecahannya 
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MATPEL 

 

KOMPETENSI DASAR 

 

INDIKATOR 

 

PENGALAMAN BELAJAR 

ALOKASI 
WAKTU 

PENILAIAN SUMBER 
BELAJAR 

Tehnik Instrumen Contoh soal 

Sejarah 2.1 Menjelaskan proses 
perkembangan 
kolonialisme dan 
imperialisme Barat, serta 
pengaruh yang 
ditimbulkannya di 
berbagai daerah di 
Indonesia. 

 

Mengidentifikasi dan memberi 
contoh kebijakan-kebijakan 
pemerintah kolonial serta 
pengarahunya terhadap 
kehidupan ekonomi rakyat di 
berbagai daerah 

     
 Buku 

sumber 
yang 
relevan 

 LKS 

 

 



 

 

Satuan Pendidikan : SMP 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas :  IX 

Tema  : Pengembangan Pariwisata 

Alokasi Waktu :  2 x 45 menit 

 

MAP EL 
STANDAR 

KOMPETENSI 
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR PENGALAMAN BELAJAR 

PENILAIAN SUMBER 
BELAJAR 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Contoh Instrumen 



 

 

MAP EL 
STANDAR 

KOMPETENSI 
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR PENGALAMAN BELAJAR 

PENILAIAN SUMBER 
BELAJAR 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Contoh Instrumen 

Geografi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Memahami 
hubungan 
manusia dengan 
bumi 

Semester 2 

5.1 Menginterpretasi-kan 
peta tentang bentuk 
dan pola muka bumi. 

 

 Mendeskripsikan pola dan 
bentuk objek geografis sesuai 
dengan bentang alamnya 

 

 Memberikan contoh persebaran objek 
wisata di berbagai daerah di Indonesia. 

 Memberikan contoh mata uang negara 
ASEAN beserta negaranya 

 Mencari informasi atau berita tentang 
berabagai peristiwa yang sedang terjadi di 
Indonesia (bencana alam, kerusuhan, 
penyelewengan, dan hubungan 
internasional) dan mendiskusikannya dari 
berbagai sudut ekonomi / sosiologi 
pandang  

 Memeberikan penjelasan tentang sikap 
masyarakat  terhadap berbagai peristiwa 
yang terjadai di Indonesia 

 Menjelaskan dampak dari berbagai 
peristiwa yang terjadi di Indonesia 
terhadap pengembangan kepariwasataan 

 Menjelaskan peran lembaga Internasional 
dalam menciptakan ketertiban perdamaian 
dan kesejahteraan antar bangsa. 

Tulisan 
dan 
unjuk 
kerja 

Membuat 
kliping 
tentang 
berbagai 
peristiwa 
yang terjadi 
di Indonesia 
pada saat 
ini 

 Sebutkan contoh 
objek wisata 
yang terkenal di 
Indonesia 

 Bagaimanakah 
dampak 
kerusuhan 
terhadap 
pariwisata 

 Apa akibatnya 
bila berbagai 
kerusuhan di 
berbagai daerah 
tidak dapat 
diatasi 

 

 Buku 
sumber 
yang 
relevan 

 LKS 

 

 

 

 

 Buku 
sumber 
yang 
relevan 

 LKS 

 

 Buku 
sumber 
yang 
relevan 
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MAP EL 
STANDAR 

KOMPETENSI 
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR PENGALAMAN BELAJAR 

PENILAIAN SUMBER 
BELAJAR 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Contoh Instrumen 

Sosiologi 

 

3. Memahami 
perubahan sosial 
budaya 

Semester 1 

3.1 Mendeskripsi-kan 
perubahan sosial-
budaya pada 
masyarakat 

 

3.2 Menguraikan tipe-
tipe perilaku 
masyarakat dalam 
menyikapi perubahan 

 

 Memberi contoh perilaku 
masyarakat sebagai akibat 
adanya perubahan sosial. 

   

Ekonomi 

 

7. Memahami 
lembaga 
keuangan dan 
perdagangan 
internasional 

Semester 1 

7.1 Mendeskripsikan uang 
dan lembaga 
keuangan. 

 

 Mendeskripsikan jual beli 
valuta asing. 

 Menjelaskan dampak 
perdangan internasional 
terhadap perekonomian 
Indonesia 

   



 

 

MAP EL 
STANDAR 

KOMPETENSI 
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR PENGALAMAN BELAJAR 

PENILAIAN SUMBER 
BELAJAR 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Contoh Instrumen 

Sejarah 7. Memahami 
perubahan 
pemerintah dan 
kerjasama 
internasional. 

Semester 2 

7.2 Menguraikan 
perkembangan 
lembaga-lembaga 
internasional dan 
peran Indonesia 
dalam kerjasama 
internasional 

 

 

 Mendeskripsikan 
perkembangan ASEAN  dan 
peran Indonesia. 

 Menjelaskan peran lembaga 
Internasional dalam 
menciptakan ketertiban 
perdamaian dan kesejahteraan 
antar bangsa. 

     Buku 
sumber 
yang 
relevan 

 

 

 



 

 

Satuan Pendidikan : SMP 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas :  IX 

Tema  : Modernisasi 

Alokasi Waktu :  2 x 45 menit 

 

MATP EL 
STANDAR 

KOMPETENSI 
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR PENGALAMAN BELAJAR 

PENILAIAN SUMBER 
BELAJAR 

Teknik Bentuk Instrumen Contoh Instrumen 

Geografi 5. Memahami 
hubungan 
manusia dengan 
bumi 

Semester 2 

5.2 Mendeskripsikan keterkaitan 
unsur-unsur geografis dan 
penduduk di kawasan Asia 
Tenggara 

 

 Mengidentifikasi tentang  
budaya kawasan Asia Tenggara, 
Australia dan Oceania 

 Memberikan contoh bentuk 
kerjasama Indonesia dengan 
negara-negara di kawasan Asia 
Tenggara, Australia dan 
Oceania 

 

 

 

 

 Mengembangkan sikap kritis 
terhadap perubahan sosial-
budaya 

 

 Memberikan contoh 
peralatan modern saat ini. 

 Mencari informasi atau 
artikel tentang 
perkembangan atau 
modernisasi di berbagai 
negara. 

 Melakukan observasi 
tentang pengaruh 
modernisasi terhadap 
masyarakat. 

 Memberi contoh-bentuk-
bentuk modernisasi 

 Menjelaskan faktor-faktor 
pendukung modernisasi di 
berbagai negara. 

 Menjelaskan keterkaitan 
antara keterlibatan 
Indonesia dalam dunia 
Internasional dengan 
modernisasi yang terjadi 

Tes 
Turlisan 
dan unjuk 
kerja 

 Lakukan 
observasi 
tentang 
pengaruh 
modernisasi 
terhadap 
masyarakat 

 Diskusikanlah 
hasil observasi 
tersebut dalam 
kelompok 

 Jelaskah satu 
contoh bentuk 
modernisasi di 
masyarakat 

 Bagaimanakah 
dampak positif 
dan negatif dari 
modernisasi bagi 
masyarakat 

 Sebutkan faktor-
faktor pendukung 
modernisasi di 
berbagai negara 

 

 Buku 
sumber 
yang 
relevan 

 LKS 

 

 

 Buku 
sumber 
yang 
relevan 

 LKS 

Sosiologi 7. Memahami 
perubahan sosial 
budaya 

Semester 2 

7.3 Menguraikan perilaku 
masyarakat dalam 
perubahan sosial-budaya di 
era global  

  



 

 

MATP EL 
STANDAR 

KOMPETENSI 
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR PENGALAMAN BELAJAR 

PENILAIAN SUMBER 
BELAJAR 

Teknik Bentuk Instrumen Contoh Instrumen 

Ekonomi 

 

7. Memahami 
perubahan 
pemerintahan 
dan kerjasama 
internasional 

Semester 2 

7.4 Mendeskripsikan kerjasama 
antar negara di bidang 
ekonomi 

 

 

 

 

 

 

 

 Mengidentifikasi bentuk-bentuk 
kerjasama ekonomi 

 Mengidentifikasi dampak 
kerjasama ekonomi regional 
dan internasional 

 

     

 Buku 
sumber 
yang 
relevan 

 

Sejarah 7. Memahami 
perubahan 
pemerintahan 
dan kerjasama 
internasional 

Semester 2 

7.2 Menguraikan perkembangan 
lembaga-lembaga 
internasional dan peran 
Indonesia dalam kerjasama 
internasional 

 

 

 Mendeskripsikan perkembangan 
keanggotaan dan aktivitas 
Perserikatan Bangsa Bangsa dan 
peran Indonesia 

 Menjelaskan peran lembaga 
internasional dalam 
menciptakan ketertiban, 
perdamaian, dan kesejahteraan 
bangsa. 

 

     Buku 
sumber 
yang 
relevan 

 LKS 
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Satuan Pendidikan : SMP/MTs 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas :  IX 

Topik  : Kerjasama Internasional 

 

MATPEL KOMPETENSI DASAR INDIKATOR PENGALAMAN BELAJAR 
ALOKASI 
WAKTU 

PENILAIAN SUMBER 
BELAJAR 

Tehnik Instrumen Contoh Instrumen 

Geografi Semester 2 

5.2 Mendeskripsikan keterkaitan 
unsur-unsur geografis dan 
penduduk di kawasan Asia 
Tenggara 

 

Semester 1 

1.1 Mengidentifikasi ciri-ciri 
negara berkembang dan 
negara maju.  

 

 Membandingkan 
negara maju dan 
negara berkembang 

 

 Memberikan contoh dari berbagai sumber 
tentang lima negara maju dan lima negara 
berkembang beserta alasannya 

 Mendiskusikan bentuk-bentuk kerjasama 
bilateral, regional, dan multilateral 

 Membuat daftar keuntungan yang diperoleh 
Indonesia dari kerjasama dengan negara 
tetangga 

 Memberikan contoh bentuk bantuan yang 
diterima Indonesia melalui lembaga 
internasional 

 

2x45 

Tes dan 
non tes 

Uraian dan 
unjuk 
kerja 

Membuat 
kliping peran 
Indonesia pada 
organisasi 
internasional  

Berikan contoh 5 negara 
maju dan 5 negara 
berkembang 

Berikan contoh bentuk 
bantuan yang diterima 
Indonesia melalui 
lembaga internasional 

 Buku 
sumber 
yang 
relevan 

 LKS 

 

 

 

 Buku 
sumber 
yang 



 

 

MATPEL KOMPETENSI DASAR INDIKATOR PENGALAMAN BELAJAR 
ALOKASI 
WAKTU 

PENILAIAN SUMBER 
BELAJAR 

Tehnik Instrumen Contoh Instrumen 

Sosiologi Semester 2 

7.3 Menguraikan perilaku 
masyarakat dalam 
perubahan sosial-budaya 
di era global  

 Mengembangkan 
sikap kritis terhadap 
pengaruh perubahan 
sosial budaya. 

 

 Mengamati dampak masuknya budaya asing 
ke Indonesia 

 Mencatat berita dari TV/radio/internet 
tentang berbagai pertemuan organisasi 
internasional di bidang sosial budaya. 

 Mendiskusikan sikap masyarakat (dukungan 
atau penolakan ) dalam menanggapi 
masuknya   budaya asing 

 Membuat laporan hasil diskusi. 

2x45 

Tes dan 
non tes 

  Jelaskan bentuk 
kerjasama internasional 
dan contoh-contohnya 

 

Diskusikan sikap 
masyarakat dalam 
menaggapi masuknya 
budaya asing 

relevan 

 

 

 Buku 
sumber 
yang 
relevan 

 LKS 

 

Ekonomi 

 

Semester 2 

7.4 Mendeskripsikan kerjasama 
antar negara di bidang 
ekonomi 

 

7.5 Mengidentifikasi dampak 
kerjasama antar negara 
terhadap perekonomian 
Indonesia  

 

 Mengidentifikasi 
bentuk bentuk kerja 
sama ekonomi 
regional dan 
internasional. 

 Mengidentifikasi 
dampak kerja sama 
ekonomi regional dan 
internasional. 

 

 Membuat kliping dari berbagai sumber 
tentang bentuk-bentuk kerjasama ekonomi 
regional dan internasional 

 Mendiskusikan dampak kerjasama ekonomi 
regional dan Internasional 

2x45 

Tes dan 
non tes 

  Berikan contoh bentuk 
kerjasama ekonomi 
regional 
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MATPEL KOMPETENSI DASAR INDIKATOR PENGALAMAN BELAJAR 
ALOKASI 
WAKTU 

PENILAIAN SUMBER 
BELAJAR 

Tehnik Instrumen Contoh Instrumen 

Sejarah Semester 2 

7.2 Menguraikan perkembangan 
lembaga-lembaga 
internasional dan peran 
Indonesia dalam kerjasama 
internasional 

 

 Menjelaskan peran 
lembaga internasional 
dalam menciptakan 
ketertiban, 
perdamaian, dan 
kesejahteraan antar 
bangsa 

 Mendiskusikan peran lembaga internasional 
dalam menciptakan ketertiban, 
perdamaian, dan kesejahteran antar 
bangsa. 

 Membuat laporan hasil diskusi. 
 

   Diskusikan dampak 
kerjasama ekonomi 
regional terhadap 
Indonesia 

 Buku 
sumber 
yang 
relevan 

 LKS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 8 

CONTOH RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN/ 

DISAIN PEMBELAJARAN IPS TERPADU  

 

SATUAN PENDIDIKAN : SMP / MTs 

MATA PELAJARAN : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 

KELAS : VII 

TOPIK : KEGIATAN EKONOMI PENDUDUK 

ALOKASI WAKTU : 4 X 45 MENIT (2 X PERTEMUAN) 

 

A. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 
Geografi:  1.  Memahami Kegiatan ekonomi masyarakat 

6.1 Mendeskripsikan pola kegiatan ekonomi penduduk, 
penggunaan lahan, dan pola pemukiman berdasarkan 
kondisi fisik permukaan bumi. 

 

Sosiologi:  2. Memahami kehidupan sosial masyarakat. 

2.1 Mendeskripsikan interaksi sebagai proses sosial. 

 

Ekonomi:  3. Kemampuan memahami unsur-unsur usaha berekonomi  

6.2 Mendeskripsikan kegiatan pokok ekonomi yang 
meliputi kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi 
barang/jasa. 

 

Sejarah: 4. Kemampuan memahami perjalanan bangsa Indonesia pada 
masa Hindu-Buddha dan Islam sampai abad ke-18. 

5.2 Mendeskripsikan perkembangan masyarakat, 
kebudayaan, dan pemerintahan pada masa Islam di 
Indonesia, serta peninggalan-peninggalannya 

 

B. Tujuan Pembelajaran 
Peserta didik mampu mengklasifikasi kegiatan ekonomi penduduk serta 
perannya di wilayah Asia Tenggara. 



 

 

 

 

C. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan : Kontekstual 
2. Metode : Ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. 

D. Sumber, Alat, dan Bahan Pembelajaran 
Kurikulum, buku-buku pelajaran IPS yang relevan, dan gambar-gambar 
tentang aktivitas ekonomi penduduk. 

 

E. Langkah-Langkah Pembelajaran 
 

Tahapan Kegiatan Kegiatan 

Kegiatan 
Awal/Pendahuluan 

 Mengamati gambar berbagai kegiatan 
ekonomi masyarakat sekitar 

 Tanya jawab tentang berbagai kegiatan 
ekonomi 

 

Kegiatan Inti  Guru menunjuk salah seorang siswa untuk 
menjelaskan tentang tugas yang telah 
diberikan pada pertemuan sebelumnya. 

 Salah seorang peserta didik menjelaskan 
tugas yang telah dikerjakannya. 

 Guru membagi kelas dalam beberapa 
kelompok untuk mendiskusikan tentang 
berbagai jenis aktivitas perekonomian 
penduduk, alasan penduduk memilih tempat 
tinggal, jenis-jenis barang konsumsi, hasil-
hasil industri jasa, potensi sumber daya 
alam di Indonesia, dampak positif dan 
negatif kehadiran bangsa-bangsa lain dalam 
masyarakat Indonesia, peranan Indonesia 
dalam perdagangan dunia. 

 Peserta didik melakukan diskusi kelompok 
 Setiap kelompok mempresentasikan hasil 

diskusi, dan kelompok lain menanggapinya. 
 

Kegiatan Akhir/ 
Penutup 

 Peserta didik membuat laporan hasil diskusi 
 Guru memeberikan tugas untuk dikerjakan 

di rumah (PR) 
 Guru memberikan pesan-pesan moral 

sehubungan dengan aktivitas ekonomi 
penduduk, misalnya kerjasama, 
mendengarkan pendapat orang lain, dll. 

 Guru memberikan penghargaan kepada 
kelompok yang kerjanya bagus, dan 
memberikan nasehat untuk penyempurnaan 
bagi kelompok yang kurang bagus. 



 

 

F. Penilaian 
1. Tes tertulis 
2. Hasil Laporan Kelompok (diskusi kelompok) 
 

Contoh Soal: 

1. Berikan lima contoh bentuk-bentuk kegiatan ekonomi penduduk! 
2. Jelaskan alasan penduduk tinggal pada suatu daerah tertentu! 
3. Sebutkan lima contoh barang konsumsi! 
4. Apakah dampak positif dan negatif adanya kehadiran bangsa lain 

(bangsa Barat) ke Indonesia! 
 

Format Penilaian Hasil Laporan 

 

No. 

 

Nama 

Aspek Penilaian Skor 
Nilai 

Kerjasama Kebenaran 
Jawaban 

Cara kerja 

 

 

 

     

 



 

 

SATUAN PENDIDIKAN : SMP 

MATA PELAJARAN :  ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 

KELAS :  VII 

TEMA  : PEMANFAATAN PETA 

ALOKASI WAKTU :   

 

A. Kompetensi Dasar dan Indikator 

Geofrafi (Semester 2): 

4.1 Menggunakan peta, atlas dan globe untuk mendapatkan 
informasi keruangan. 

 Mengidentifikasi jenis, bentuk, dan pemanfaatan peta. 
 Mengidentifikasi informasi geografis dari peta, atlas dan 

globe. 
 Mengartikan berbagai skala peta. 
 Memperbesar peta dan atau memperkecil dengan bantuan 

garis-garis koordinat. 
 

Sosiologi : -- 

--- 

 

Ekonomi (Semester 2): 

6.2 Mendeskripsikan kegiatan pokok ekonomi yang meliputi 
kegiatan konsumsi, produksi dan distribusi barang/jasa. 

 Mendeskripsikan kegiatan konsumsi barang dan jasa. 
 Mendeskripsikan kegiatan produksi barang dan jasa. 
 Mendeskripskikan kegitan distribusi barang dan jasa. 

 

Sejarah (Semester 1): 

5.1 Mendeskripsikan perkembangan masyarakat, kebudayaan, dan 
pemerintahan pada masa Hindu-Buddha, serta peninggalan-
peningalannya 

 Membaca peta dan membuat jalur masuk dan 
berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Bhudda ke 
Indonesia 

 Menunjukkan pada peta daerah yang dipengaruhi dan tidak 
dipengaruhi unsur Hindu-Bhudda di Indonesia samapai abad 
ke-14 

 



 

 

5.2 Mendeskripsikan perkembangan masyarakat, kebudayaan, dan 
pemerintahan pada masa Islam di Indonesia, serta peninggalan-
peningalannya 

 Membaca dan membuat peta jalur penyebaran Islam di 
Indonesia  

 Membandingkan pada peta daerah-daerah yang dipengaruhi 
dan tidak dipengaruhi Islam di Indonesia pada abad ke-
16,18 dan 20 

5.3 Mendeskripsikan perkembangan masyarakat, kebudayaan, dan 
pemerintahan pada masa Kolonial Eropa, serta peninggalan-
peningalannya  

 

B. Pendekatan dan Metoda Pembelajaran 

1. Pendekatan : Kontekstual 
2. Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, diskusi dan 

penugasan 
 

C. Langkah-Langkah Pembelajaran: 

Tahapan Kegiatan Kegiatan 

Kegiatan 
Awal/Pendahuluan 

 Guru memperlihatkan contoh peta, atlas, 
dan globe  

 Mengadakan tanya jawab tentang segala 
sesuatu yang ada di peta (simbol, mata 
angin, dan ciri-ciri lainnya) 

Kegiatan Inti  Guru menjelaskan topik yang akan 
disampaikan 

 Guru membagi siswa dalam beberapa 
kelompok (satu kelompok terdiri dari 5 – 6 
siswa) 

 Setiap kelompok ditunjuk ketua kelompok 
dan sekretaris kelomok 

 Setiap kelompok diberikan urian tugas yang 
berbeda, kelompok 1 membahas tentang 
pengertian dan kegunaan peta, atlas, dan 
globe, kelomok 2 membahas tentang syarat 
dan jenis peta, kelompok 3 mambahas 
tentang tingkatan hasil produksi primer 
berserta daerahnya, kelompok 4 membahas 
tentang daerah-daerah yang dipengaruhi 
oleh gama Hindu-Bhuda dan Islam 

 Guru mengamati perilaku siswa selama 
diskusi (keterlibatan, disiplin, kerjasama 
kelompok dan tanggung jawab) 

 Setelah berdiskusi setiap kelompok 
mempresentasikan hasil kelompok di depan 
kelas dan kelompok lainnya mendengarkan 
dan mengajukan pertanyaan. 

 Siswa membuat laporan hasil diskusi 



 

 

Tahapan Kegiatan Kegiatan 

Kegiatan akhir/ 
enutup 

 Guru memberikan penghargaan pada 
kelompok yang paling baik (hasil kerja, 
kerjasama kelompok, keaktifan dan lainnya) 
dan memberikan semangat pada kelompok 
yang belum menunjukkan hasil yang baik. 

 Guru memberikan penjelasan tambahan 
tentang kekurang-lengkapan informasi yang 
dilaporkan oleh setiap kelompok. 

 Guru memberikan tugas membuat peta 
daerah-daerah yang dipengaruhi oleh agama 
Hindu-Bhuda dan Islam dengan 
menggunakan skala. 

 Guru memberikan kesimpulan tentang apa 
yang telah dipelajari 

 Menutup pelajaran dan memberikan pesan 
moral bagi para siswa 

 

D. Alat dan Sumber 

Alat : Peta, globe dan atlas. 

Sumber : Kurikulum, Buku-buku pelajaran Sejarah, Ekonomi, Geografi   

 

E. Penilaian 

Tes tertulis: 

1. Apakah yang dimaksud dengan peta? 
2. Jelaskanlah syarat-syarat peta? 
3. Jelaskan jenis-jenis atlas? 
4. Bagaimana penggunaan globe? 
 

Penilaian sikap: 

No Nama Apek 

Kerjasama Keaktifan Ketepatan 
peta 

1. Edison     

2.  Faisal    

3. Rahadian    

4. Jamilah    

MATA PELAJARAN   : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 

SATUAN PENDIDIKAN  : SMP/MTS 



 

 

KELAS/SEMESTER   : VIII/1 

TOPIK     : GLOBALISASI 

ALOKASI WAKTU   : 3X45 JAM PELAJARAN 

 

A. Kompetensi Dasar dan Indikator 

 

Geografi:  

1.1 Mendeskripsikan kondisi fisik wilayah dan penduduk. 

 Mengidentifikasi permasalahan penduduk Indonesia (kualitas 
dan kuantitas)dan upaya mengatasinya 

 

Sosiologi:  

6.1 Mendeskripsikan bentuk-bentuk hubungan sosial 

6.2 Mendeskripsikan pranata sosial dalam kehidupan masyarakat 

6.3 Mendeskripsikan upaya pengendalian penyimpangan sosial 

  Mengamati peran pranata sosial 
  Menentukan sikap dalam menghadapi keragaman 

hubungan sosial untuk mewujudkan keselarasan sosial. 
 

Ekonomi:  

4.3 Mengidentifikasi bentuk pasar dalam kegiatan ekonomi 
masyarakat.Mengidentifikasi ciri pasar konkrit dan pasar abstrak 

  Mengidentifikasi kedudukan pasar dalam kegiatan 
ekonomi 

  Melakukan observasi pasar 
  Membuat laporan sederhana hasil observasi pasar 

 

Sejarah :  

2.1 Menjelaskan proses perkembangan kolonialisme dan imperialisme 
Barat, serta pengaruh yang ditimbulkannya di berbagai daerah di 
Indonesia. 

  Mengidentifikasi dan memberikan contoh kebijakan –
kebijakan pemerintah kolonial serta pengaruhnya terhadap 
kehidupan ekonomi rakyat di berbagai daerah. 

B. Materi Pembelajaran 

      
Bentuk hubungan sosial antar negara berupa dukungan/ penolakan 
terhadap perubahan tergantung pada kondisi, kebutuhan dan 
kepentingan kelompok  , misalnya pengiriman  tenaga kerja. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.  Sumber/ Alat dan Media Pembelajaran 

Sumber  :  -  surat kabar/majalah 

-  Narasumber  

-  Lingkungan sekitar tentang penduduk, tenaga kerja, pasar, 
sumber daya 

 Media pembelajaran misalnya : masyarakat sebagai laboratoriun IPS,TV, 
radio dan sebagainya, foto , data statistik penduduk. 

 

Globalisasi 

Kuantitas dan 
kualitas tenaga 
kerja dalam 
mengelola 
sumber daya 

Kebijakan pemerintah dalam 
pemanfaatan potensi alam dan 
pengerahan tenaga kerja untuk 
kepentingan negara lain 

Pasar lokal, 
nasional, regional, 
dan internasional 



 

 

D. Langkah-langkah Kegiatan 

      

Tahapan Kegiatan Kegiatan 

Kegiatan 
Awal/Pendahuluan 

 Penjelasan singkat tentang tanda-tanda adanya 
pengaruh globalisasi, misalnya : banyaknya 
perusahaan multinasional (cocacola ,KFC, 
McDonald), majunya dibidang transfortasi dan 
komunikasi sehingga mobilitas penduduk sangat 
cepat dan mudah , masuknya  budaya asing ke 
Indonesia. 

 Tanya-jawab pengaruh globalisasi dibidang 
sosial, budaya , dan ekonomi  

 Mengangkat kasus hubungan luar negeri 
(misalnya TKI) yang menyatakan sikap berupa 
dukungan atau penolakan. 
 

Kegiatan Inti 

 

 Lakukan tanya jawab tentang permasalahan 
penduduk Indonesia terutama dari segi kualitas 
dan kuantitas tenaga kerja . 

 Membaca buku tentang ciri-ciri pasar abstrak 
dan contohnya 

  Buatlah kliping dari surat  kabar/ majalah/ 
sumber lain yang relevan tentang contoh  
hubungan sosial  antar negara, misalnya 
pengiriman tenaga kerja, bantuan tenaga ahli , 
keberadaan  perusahaan multinasional terhadap 
tenaga kerja,  barang /jasa yang memiliki 
keunggulan  dipasar  internasional, gaya hidup.    

 Buatlah laporan tugas. 
 Cari informasi tentang persyaratan  tenaga 

kerja yang diperlukan pada perusahaan 
multinasional di Indonesia  

  Cari informasi tentang kondisi tenaga kerja 
(kuantitas/ kualitas) Indonesia saat ini.  

 Diskusikan   masalah tenaga kerja dalam 
menghadapi pasar global (misalnya pelayanan, 
mutu tenaga kerja dalam menghadapi 
persaingan produk) dan cara mengatasi 
masalah. 

 Diskusikan bentuk hubungan sosial misalnya 
berupa dukungan/ penolakan  berdasarkan hasil 
temuan dari kliping diatas  serta mengukapkan 
alasannya. 

 Diskusikan bentuk kebijakan yang diterapkan 
oleh pemerintah kolonial terhadap 
pemanfaatan sumber daya (ekonomi dan tenaga 
kerja) di Indonesia 

 Buatlah  laporan hasil diskusi. 
 

Kegiatan  Umpan balik berupa tes uraian, tes 



 

 

Tahapan Kegiatan Kegiatan 

Akhir/Penutup performance, penilaian portfolio, tes 
penugasan,  

 

Catatan 

 Pada saat KBM keterampilan siswa juga harus 
dinilai , misalnya ketepatan  dalam 
mengungkapkan masalah , tanggung jawab 
dalam menyelesaikan tugas, tepat waktu dalam 
menyelesaikan tugas 

 

 



 

 

SATUAN PENDIDIKAN : SMP / MTs 

MATA PELAJARAN : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 

KELAS : VIII 

TOPIK : OTONOMI DAERAH 

ALOKASI WAKTU : 4 X 45 MENIT (2 X PERTEMUAN) 

 

A. Kompetensi Dasar dan Indikator 
 

Geografi:  

1.1 Mendeskripsikan kondisi fisik wilayah dan penduduk. 

 Menunjukkan letak geografis (posisi geografis, letak 
geografis) Indonesia 

 Mendeskripsikan persebaran jenis tanah dan pemanfaatannya 
di Indonesia 

 

Sosiologi:  

6.2 Mendeskripsikan pranata sosial dalam kehidupan masyarakat 

 Memberi contoh peran pranata politik dalam pembentukan 
warga negara yang baik 

 

Ekonomi:  

7.1 Mendeskripsikan permasalahan angkatan kerja dan tenaga kerja 
sebagai sumber daya dalam kegiatan ekonomi, serta peran 
pemerintah dalam upaya penanggulangannya 

 Mengidentifikasi masalah angkatan kerja dan tenaga kerja di 
Indonesia 

 Mengidentifikasi peranan pemerintah dalam permasalahan 
tenaga kerja 

7.2 Mendeskripsikan palaku-pelaku ekonomi dalam sistem 
perekonomian Indonesia 

 Mendeskripsikan fungsi pajak 
 

Sejarah:  

2.2 Menguraikan proses terbentuknya kesadaran nasional, identitas 
Indonesia, dan perkembangan pergerakan kebangsaan Indonesia 



 

 

 Mendeskripsikan perkembangan pergerakan nasional dari 
yang bersifat etnik, kedaerahan, keagamaan sampai 
terbentuknya nasionalisme kebangsaan Indonesia. 

 Merekonstruksi aktivitas organisasi-organisasi pergerakan 
kebangsaan Indonesia di berbagai daerah. 

B. Materi Pokok dan Uraiannya 
1. Pranata Sosial 
2. Unsur fisik wilayah Indonesia 
3. Angkatan kerja dan tenaga kerja 
4. Sistem perekonomian Indonesia 
5. Perkembangan pergerakan kebangsaan Indonesia 
 

C. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan : Kontekstual 
2. Metode : Ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. 

 

D. Sumber, Alat, dan Bahan Pembelajaran 
Kurikulum, buku-buku pelajaran IPS yang relevan, lingkungan sekitar dan 
gambar/foto. 

 

E. Langkah-Langkah Pembelajaran 
Dalam pembahasan tentang otonomi daerah ini pembelajaran direncanakan 
untuk dua kali pertemuan, dimulai dengan pemberian tugas dan diskusi hasil 
tugas kelompok, yang secara rinci adalah sebagai berikut: 

 

Pertemuan 1: 

Tahapan Kegiatan Kegiatan 

Kegiatan 
Awal/Pendahuluan 

 Dimulai dengan tanya jawab tentang 
otonomi daerah 

 Menjelaskan makna otonomi daerah 
 Menjelaskan perbedaan antara sentralisasi 

dengan desentralisasi 
Kegiatan inti: 

 

 Menjelaskan implikasi pemberlakuan 
otonomi daerah terhadap segala aspek 
kehidupan, seperti aspek sosial, ekonomi, 
politik, hukum, dan lain-lain. Sebagai daerah 
otonom maka setiap daerah diharapkan 
mampu mengatasi segala permasalahan 
secara mandiri dan bertanggung jawab. 
Mulai dari masalah sosial ekonomi, seperti 
pengangguran, upah minimum regional 
(UMR), kerusakan lingkungan, dan lain-lain. 
Selain itu, pemerintah daerah perlu 
memikirkan untuk mengeluarkan kebijakan 
atau norma-norma dalam rangka 
memberdayakan potensi daerahnya. 

 Kemudian guru membagi kelas dalam 



 

 

Tahapan Kegiatan Kegiatan 

beberapa kelompok (antara 3-5 peserta 
didik) untuk mencari informasi dari berbagai 
sumber (buku, perpustakaan, koran, dan 
berbagai media lain) untuk kemudian 
dibuatkan laporan hasil kerja kelompok 
untuk dipresentasikan pada pertemuan 
berikutnya. Adapun temanya adalah: 
tenaga kerja di daerah (pengangguran, 

upah, kualitas tenaga kerja, dll.) 

-  pemberdayaan potensi utama di daerah 

- pemanfaatan lahan di daerah 
(pemukiman, wisata, 
pertanian/agribisnis, pertambangan, 
industri, dll.) 

- UMR dan peran pemerintah daerah 

- aktivitas organisasi pergerakan 
kebangsaan di daerah 

Kegiatan Akhir/ 
Penutup 

 Setiap kelompok didik membuat laporan 
hasil pelacakan informasi sesuai tema 
terpilih. 

 Guru memberikan pesan-pesan moral 
sehubungan dengan aktivitas pemberlakukan 
undang-undang otonomi daerah. 

 

Pertemuan 2: 

 

Tahapan Kegiatan Kegiatan 

Kegiatan 
Awal/Pendahuluan 

 Dimulai dengan tanya jawab tentang 
kendala atau hambatan dalam 
melaksanakan tugas kelompok 

Kegiatan inti  Guru menugaskan setiap kelompok membagi 
tugas anggotanya sebagai presenter, 
moderator, dan notulen. 

 Setiap kelompok mempresentasikan hasil 
diskusinya sesuai dengan tema terpilih. 

 Guru mengadakan penilaian selama diskusi 
berlangsung. 

Kegiatan Akhir/ 
Penutup 

 Guru menyimpulkan hasil diskusi masing-
masing kelompok.  

 Guru memberikan pesan-pesan moral 
sehubungan dengan aktivitas pemberlakukan 
undang-undang otonomi daerah. 

 Guru memberikan penghargaan kepada 
kelompok yang kerjanya bagus, dan 



 

 

Tahapan Kegiatan Kegiatan 

memberikan nasehat untuk penyempurnaan 
bagi kelompok yang kurang bagus. 

 

F. Penilaian 
1. Tes tertulis: 

a. Jelaskan perbedaan desentralisasi dengan sentralisasi? 
b. Jelaskan potensi utama yang ada di daerahmu? 
c. Jelaskan berbagai upaya untuk menanggulangi masalah 

pengangguran? 
  

2. Penugasan: 
Format Penilaian Tes performance (selama diskusi) 

No. Aspek Skor  Bobot Skor 
Maksimal 

1. Keaktifan 

 Sangat Aktif  
 Aktif 
 Pasif 

 

9-10 

6-8 

< 5 

 

 

4 

 

 

40 

2. Kerjasama 

 Sangat baik 
 Baik 
 Kurang 

 

9-10 

6-8 

< 5 

 

 

3 

 

 

30 

3. Menghargai pendapat orang lain 

 Sangat  
 Cukup 
 Kurang 

 

9-10 

6-8 

< 5 

 

 

3 

 

 

30 

Total 100 

 



 

 

MATA PELAJARAN : ILMU PENGETAHUAN 
SOSIAL 

SATUAN PENDIDIKAN : SMP/MTS 

KELAS/SEMESTER : VIII 

TOPIK :  PELESTARIAN LINGKUNGAN 

ALOKASI WAKTU : 4 X 45 MENIT (2 X PERTEMUAN) 

 

A. Kompetensi Dasar dan Indikator 
 

Geografi:  

1.3 Mendeskripsikan permasalahan lingkungan hidup dan upaya 
penang-gulangannya dalam pembangunan berkelanjutan 

 Menafsirkan arti penting lingkungan bagi kehidupan. 
 Mengidentifikasi bentuk-bentuk kerusakan lingkungan hidup 

dan faktor penyebabnya. 
 Memberi contoh usaha pelestarian lingkungan hidup. 

Sosiologi:  

6.1 Mendeskripsikan bentuk-bentuk hubungan sosial 

6.2 Mendeskripsikan pranata sosial dalam kehidupan masyarakat 

6.3 Mendeskripsikan upaya pengendalian penyimpangan sosial 

 Memberi contoh peran pranata agama dalam mengatur 
hubungan manusia dengan sesamanya dan dengan lingkungan 
alam. 

 Memberi contoh peran pranata ekonomi yang mengatur 
perilaku manusia dalam memanfaatkan sumber daya 
alam. 

Ekonomi:  

4.1 Mendeskripsikan hubungan antara kelangkaan sumber daya 
dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas 

 Mengidentifikasi peranan pemerintah dalam 
permasalahan tenaga kerja 

Sejarah:  

2.1 Menjelaskan proses perkembangan kolonialisme dan 
imperialisme Barat, serta pengaruh yang ditimbulkannya di 
berbagai daerah di Indonesia. 

 Mengidentifikasi dan memberi contoh kebijakan-
kebijakan pemerintah kolonial serta pengarahunya 
terhadap kehidupan ekonomi rakyat di berbagai daerah 

B. Materi Pembelajaran 



 

 

a. Pranata Sosial dan Hubungan Sosial 
b. Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan 
c. Posisi dan peran Indonesia dalam jaringan perdagangan dan 

pelayaran Asia-Eropa 
d. Sumber Daya Ekonomi 

 

C. Sumber Alat dan Media Pembelajaran 
1.  Buku Sumber: 

-  Buku sumber yang relevan 

2.  Alat:  

-   Kertas HVS dan karton manila 

-   Spidol warna 

-   Transparan 

3.  Media Pembelajaran:  

-  Lingkungan sekitar 

-  OHP  

-  Gambar-gambar/Foto-foto 

 

D. Langkah-langkah Pembelajaran 
 

Pertemuan 1 

Tahapan Kegiatan Kegiatan 

Kegiatan 
Awal/Pendahuluan 

 Menyampaikan beberapa KD yang telah 
dipadukan yang diharapkan tercapai 
setelah pembelajaran berakhir 

 Menjelaskan langkah-langkah kegiatan yang 
harus dilakukan siswa selama pembelajaran 
berlangsung 

 Menggali pemahaman yang sudah dimiliki 
siswa berkaitan dengan beberapa KD 
tersebut 

 Menarik perhatian siswa 
 Memotivasi siswa dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan 
kerusakan lingkungan akibat alam dan ulah 
manusia. 

Kegiatan Inti  Untuk membangun konsep yang berkaitan 
dengan peran pranata agama dalam 
hubungan manusia dengan lingkungan 
alam, peran pranata ekonomi dalam 
memanfaatkan sumber daya alam, arti 
penting lingkungan bagi kehidupan, 



 

 

Tahapan Kegiatan Kegiatan 

bentuk-bentuk kerusakan lingkungan, 
pelestarian lingkungan hidup dan 
pembangunan berwawasan lingkungan 
dilakukan dengan cara menggali dari fakta 
yang ada di sekitar tempat tinggal siswa, 
sehingga pada akhirnya siswa mendapatkan 
kesimpulan tentang pengertian yang 
dimaksud. 

 Untuk membangun kemampuan siswa 
dalam kaitan dengan menganalisis peran 
pranata sosial dalam mengatur hubungan-
hubungan sosial, memecahkan 
permasalahan lingkungan hidup dalam 
pembangunan berwawasan lingkungan 
serta  mensintesakan antara angkatan 
kerja dan tenaga kerja sebagao sumber 
daya alam kegiatan ekonomi kelas dibagi 
atas 4 kelompok 

  Dilakukan diskusi kelompok masing-masing 
kelompok memilih satu topik, yakni: (1) 
kerusakan lingkungan hidup di Indonesia, 
(2) Faktor-faktor yang menyebabkan 
terjadinya kerusakan lingkungan hidup di 
Indonesia, (3) Kerugian materi akibat 
kerusakan lingkungan hidup, (4) nilai-nilai 
dalam agama yang berkaitan dengan 
hubungan manusia dengan lingkungan 
alam. 

 

Kegiatan Akhir/ 
Penutup 

 Setiap kelompok memperlihatkan catatan 
hasil diskusi untuk dipresentasikan pada 
pertemuan ke-dua 

 Guru memberikan respon terhadap 
pertanyaan siswa berkaitan dengan 
masalah yang ada di masing-masing 
kelompok 

 Mengingatkan kembali agar siswa 
mempersiapkan untuk penyajian pada 
pertemuan berikutnya 

 

 

 



 

 

Pertemuan Ke-2 

Tahapan Kegiatan Kegiatan 

Kegiatan 
Awal/Pendahuluan 

 Menarik perhatian dan memotivasi siswa  
 Mengingatkan kembali bahwa masing-masing 

kelompok mempersiapkan untuk menyajikan 
hasil diskusi serta kelompok lainnya 
menangapi. 

 

Kegiatan Inti  Setiap kelompok memaparkan hasil diskusi 
dan ditanggapi oleh kelompok lain dalam 
kelas 

 Guru menanggapi hasil diskusi tiap 
kelompok yang telah dilakukan dan 
meluruskan konsep dan pemahaman yang 
masih kurang benar.  

 Dibuka kembali sesi diskusi dengan 
moderator sekaligus nara sumber untuk 
menjaring permasalahan dan beberapa 
konsep yang masih kurang dimengerti 
siswa. 

Kegiatan Akhir/ 
Penutup 

 Guru memberikan umpan balik dengan 
beberapa pertanyaan, kemudian 
menyimpulkan hasil pembelajaran terpadu 
yang telah dilakukan. 

 

E. Penilaian:  
Jenis Tagihan:  Tes dan Non Tes 

Penilaian Tugas 

     

 

 

 

         
 Kudus, .............. 

Mengetahui,        
 Guru Mata Pelajaran IPS, 

 

 

 

..................................                
 ................................... 



 

 

NIP..........................      
 NIP............................... 

 

 



 

 

SATUAN PENDIDIKAN : SMP 

MATA PELAJARAN :  ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 

KELAS :  XI 

TEMA  : PENGEMBANGAN PARIWISATA 

ALOKASI WAKTU : 90 MENIT  

 

A. Kompetensi Dasar dan Indikator 

Geofrafi (Semester 2): 

5.1 Menginterpretasi-kan peta tentang bentuk dan pola muka bumi 

 Mendeskripsikan pola dan bentuk objek geografis sesuai 
dengan bentang alamnya 

 

Sosiologi (Semester 1): 

3.1 Mendeskripsi-kan perubahan sosial-budaya pada masyarakat 

3.2 Menguraikan tipe-tipe perilaku masyarakat dalam menyikapi 
perubahan 

 Memberi contoh perilaku masyarakat sebagai akibat adanya 
perubahan sosial  

 

Ekonomi (Semester 1): 

7.1 Mendeskripsikan uang dan lembaga keuangan 

 Mendeskripsikan jual beli valuta asing. 
 Menjelaskan dampak perdangan internasional terhadap 

perekonomian Indonesia. 
 

Sejarah (Semester 2): 

7.2 Menguraikan perkembangan lembaga-lembaga internasional 
dan peran Indonesia dalam kerjasama internasional 

 Mendeskripsikan perkembangan ASEAN  dan peran 
Indonesia. 

 Menjelaskan peran lembaga Internasional dalam 
menciptakan ketertiban perdamaian dan kesejahteraan 
antar bangsa. 

 

B. Tujuan Pembelajaran :   



 

 

 peserta didik mampu mendeskripsikan pengaruh terhadap masyarakat 
denagn adanya hubungan internasional 

 Peserta didik mampu mendeskripsikan bentuk-bentuk keterlibatan 
Indonesia dalam berbagai organisasi/kegiatan internasional. 

C. Pendekatan dan Metoda Pembelajaran 

3. Pendekatan : Kontekstual 
4. Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, diskusi, dan 

penugasan  
 

D. Langkah-Langkah Pembelajaran: 

Tahapan Kegiatan Kegiatan 

Kegiatan 
Awal/Pendahuluan 

 Guru mengadakan tanya jawab dengan siswa 
tentang macam-macam mata uang asing dan 
asal negaranya, urutan nilai mata uang asing 
terhadap nilai rupiah dari yang besar sampai 
yang kecil, pengaruh nilai mata uang asing 
terhadap rupiah, dan perebaran objek wisata di 
Indonesia. 

 

Kegiatan Inti  Guru meminta siswa memaparkan berita-berita 
tentang berbagai peristiwa yang terjadi di 
Indonesia saat ini (bencana alam, kerusuhan, 
tindakan korupsi dan bentuk-bentuk hubungan 
kerjasama dengan negara lain) melalui koran 
(tugas ini sudah diberikan sebelumnya) 

 Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok 
untuk mendiskusikan tentang masalah-maslah 
yang sudah ditemukan di koran (satu kelompok 
satu masalah) hal-hal yang dikupas dalam 
diskusi adalah: penyebab terjadinya masalah, 
akibatnya, cara penanggulangannya dan 
pengaruhnya terhadap kepariwisataan di 
Indonesia. 

 Guru mengamati perilaku siswa selama diskusi 
(keterlibatan, disiplin, kerjasama kelompok dan 
tanggung jawab) 

 Setelah berdiskusi setiap kelompok 
mempresentasikan hasil kelompok di depan 
kelas dan kelompok lainnya mendengarkan dan 
mengajukan pertanyaan. 

 Siswa membuat laporan hasil diskusi 
 

Kegiatan Akhir/ 
Penutup 

 Guru menanggapi hasil diskusi masing-masing 
kelompok dan menyimpulkan hasil setiap 
bahasan yang dikupas 

 Guru memberikan penghargaan pada kelompok 
yang baik hasil dan cara diskusinya 

 Menutup pelajaran dan memberikan pesan 
moral bagi para siswa seperti menghargai orang 



 

 

Tahapan Kegiatan Kegiatan 

lain, kerjasama, saling membantu, dan 
mengendalikan diri. 

 

 

E. Alat dan Sumber 

Alat : koran dan majalah 

Sumber : Kurikulum, Buku-buku pelajaran Sejarah, Ekonomi, Geografi   

 

F. Penilaian 

Tes tertulis: Contohnya 

5. Sebutkan dua jenis bencana alam yang menelan banyak korban di 
Indoneisa! 

6. Sebutkan tiga faktor penyebab menculnya kerusuhan-kerusuhan di 
Indonesia! 

7. Sebutkan lima mata uang asing berserta negaranya! 
8. Apakah manfaatnya bagi Indonesia dengan adanya hubungan kerjasama 

internasional? 
9. Bagaiman usaha bangsa Indonesia dalam mengembangkan 

kepariwisataan? 
 

Penilaian hasil diskusi: 

No Nama Apek 

Kerjasama Keaktifan Hasil   

1. Edison     

2.  Faisal    

3. Rahadian    

4. Jamilah    

 



 

 

SATUAN PENDIDIKAN : SMP 

MATA PELAJARAN :  ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 

KELAS :  XI 

TEMA  : MODERNISASI 

ALOKASI WAKTU : 90 MENIT  

 

A. Kompetensi Dasar dan Indikator 

Geofrafi (Semester 2): 

5.2 Mendeskripsikan keterkaitan unsur-unsur geografis dan 
penduduk di kawasan Asia Tenggara 

 Mengidentifikasi tentang  budaya kawasan Asia Tenggara, 
Australia dan Oceania 

 Memberikan contoh bentuk kerjasama Indonesia dengan 
negara-negara di kawasan Asia Tenggara, Australia dan 
Oceania 

 

Sosiologi (Semester 2): 

7.3 Menguraikan perilaku masyarakat dalam perubahan sosial-
budaya di era global 

 Mengembangkan sikap kritis terhadap perubahan sosial-
budaya  

 

Ekonomi (Semester 2): 

7.4 Mendeskripsikan kerjasama antar negara di bidang ekonomi 

 Mengidentifikasi bentuk-bentuk kerjasama ekonomi 
 Mengidentifikasi dampak kerjasama ekonomi regional dan 

internasional 
 

Sejarah (Semester 2): 

7.2 Menguraikan perkembangan lembaga-lembaga internasional 
dan peran Indonesia dalam kerjasama internasional 

 Mendeskripsikan perkembangan keanggotaan dan aktivitas 
Perserikatan Bangsa Bangsa dan peran Indonesia 

 Menjelaskan peran lembaga internasional dalam 
menciptakan ketertiban, perdamaian, dan kesejahteraan 
bangsa 

 



 

 

B. Tujuan Pembelajaran :  peserta didik mampu mengklasifikasi berbagai 
contoh alat modern dan cara penggunaannya 

 

 

C. Pendekatan dan Metoda Pembelajaran 

5. Pendekatan : Kontekstual 
6. Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan 

dan observasi 
 

D. Langkah-Langkah Pembelajaran: 

 

Tahapan Kegiatan Kegiatan 

Kegiatan 
Awal/Pendahuluan 

 Guru mengadakan tanya jawab tentang 
berbagai contoh alat-alat modern dan 
kegunaanya, misalnya; jenis alat komunikasi 
seperti telepon, faximile, handphone, e-mail, 
komputer  

 

Kegiatan Inti  Guru meminta siswa untuk membacakan artikel 
tentang perkembangan modernisasi di berbagai 
negara melalui koran atau televisi (siswa 
mencari sendiri atau disiapkan oleh guru) 

 Guru memberikan penjelasan tentang ciri-ciri 
negara maju dan negara berkembang, kondisi 
dan sikap masyarakat terhadap modernisasi dan 
siswa mengamati dengan seksama dan membuat 
catatan seperlunya 

 Siswa dikelompokkan menjadi beberapa 
kelompok, dan setiap kelompok diserahi tugas 
yang berbeda untuk membahas: faktor 
penyebab modernisasi di berbagai negara, 
dampak positif dan negatif dari modernisasi 

 Guru mengamati perilaku siswa selama diskusi 
(keterlibatan, disiplin, kerjasama kelompok dan 
tanggung jawab) 

 Setelah berdiskusi setiap kelompok 
mempresentasikan hasil kelompok di depan 
kelas dan kelompok lainnya mendengarkan dan 
mengajukan pertanyaan. 

 Siswa membuat laporan hasil diskusi 
 

Kegiatan Akhir/ 
Penutup 

 Guru menanggapi hasil diskusi masing-masing 
kelompok dan menyimpulkan hasil setiap 
bahasan yang dikupas 

 Guru memberikan tugas pada siswa untuk 
melakukan observasi tentang reaksi dan 



 

 

Tahapan Kegiatan Kegiatan 

dampak terhadap masyarakat dalam 
penggunaan alat-alat modern seperti HP dan 
komputer 

 Menutup pelajaran dan memberikan pesan 
moral bagi para siswa 

 

E. Alat dan Sumber 

Alat : koran, majalah, dan contoh alat-alat modern 

Sumber : Kurikulum, Buku-buku pelajaran Sejarah, Ekonomi, Geografi   

 

F. Penilaian 

Tes tertulis: Contohnya 

10. Tuliskanlah tiga faktor pendorong modernisasi 
11. Apakah dampak positif dan negatif dengan modernisasi? 
12. Bagaimana sikap masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial-

budaya? 
13. Bagaiman peranserta Indonesia dalam kerjasama internasional? 
14. Apakah manfaatnya bagi Indonesia dengan adanya kerjasama 

internasional? 
 

Penilaian sikap: 

No Nama Apek 

Kerjasama Keaktifan Hasil 
oberservasi 

1. Edison     

2.  Faisal    

3. Rahadian    

4. Jamilah    

 



 

 

SATUAN PENDIDIKAN : SMP 

MATA PELAJARAN :  ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 

KELAS : IX 

TEMA  : KERJA SAMA INTERNASIONAL 

ALOKASI WAKTU : 90 MENIT  

 

A. Kompetensi Dasar dan Indikator 

Geofrafi: 

Semester 2 

5.2 Mendeskripsikan keterkaitan unsur-unsur geografis dan penduduk 
di kawasan Asia Tenggara 

Semester 1 

1.1 Mengidentifikasi ciri-ciri negara berkembang dan negara maju.  

  Membandingkan negara maju dan negara berkembang 
 

Sosiologi (Semester 2): 

7.3 Menguraikan perilaku masyarakat dalam perubahan sosial-budaya 
di era global 

  Mengembangkan sikap kritis terhadap pengaruh 
perubahan sosial budaya. 

 

Ekonomi (Semester 2): 

7.4 Mendeskripsikan kerjasama antar negara di bidang ekonomi 

  Mengidentifikasi bentuk bentuk kerja sama ekonomi 
regional dan internasional. 

 

7.5 Mengidentifikasi dampak kerjasama antar negara terhadap 
perekonomian Indonesia  

  Mengidentifikasi dampak kerja sama ekonomi regional dan 
internasional. 

 

Sejarah (Semester 2): 

7.2 Menguraikan perkembangan lembaga-lembaga internasional dan 
peran Indonesia dalam kerjasama internasional 



 

 

  Menjelaskan peran lembaga internasional dalam 
menciptakan ketertiban, perdamaian, dan kesejahteraan antar 
bangsa 

 

 

 

B. Tujuan Pembelajaran :   

 Peserta didik mampu memberi contoh budaya-budaya asing 
 Peserta didik mampu mengelompokkan bentuk-bentuk kerjasama 

internasional 
 Peserta didik mampu memberikan contoh manfaat kerjasama 

internasional. 
 

C. Pendekatan dan Metoda Pembelajaran 

7. Pendekatan : Kontekstual 
8. Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, diskusi, dan 

penugasan  
 

D. Langkah-Langkah Pembelajaran: 

 

Tahapan Kegiatan Kegiatan 

Kegiatan 
Awal/Pendahuluan 

 Mengamati gambar-gambar tentang budaya-
budaya asing dari berbagai negara, gambar-
gambar petemuan berbagai organisasi 
internasional, dan mengadakan tanya jawab 
tentang gambar-gambar tersebut, misalnya; 
gambar ini contoh budaya dari negara mana?, 
organisasi ini bergerak dalam bidang apa? 

 Tanya jawab tentang pengaruh (kebaikan dan 
keburukan)  kerjasama internasional terhadap 
ekonomi indonesia. 

 Mencatat berita dari TV/radio tentang sikap 
masyarakat terhadap masuknya budaya asing 
maupun bantuan di bidang sosial 

 

Kegiatan Inti  Guru meminta siswa membacakan berita 
tentang berbagai pertemuan organisasi 
internasional (yang sudah ditugaskan 
sebelumnya). 

 Guru menugaskan siswa untuk membaca buku 
tentang kerjasama berdasarkan letak 
geografis,jumlah negara, berdasarkan bidang 
kegiatan(ekonomi, sosial dan budaya). 

 Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok 
untuk mendiskusikan tentang  



 

 

Tahapan Kegiatan Kegiatan 

manfaatnya,peran Indonesia dalam kerjasama 
tersebut, kerugiannya,sikap 
masyarakat(memberi dukungan, menolak) 
berdasarkan kondisi/ kebutuhan / alasan 
politik. 

 Guru mengamati perilaku siswa selama diskusi 
(keterlibatan, disiplin, kerjasama kelompok dan 
tanggung jawab, kebenaran dalam 
mengungkapkan argumennya) 

 Setelah berdiskusi setiap kelompok 
mempresentasikan hasil kelompok di depan 
kelas dan kelompok lain mendengarkan dan 
mengajukan pertanyaan. 

 Siswa membuat laporan hasil diskusi 
 

 

Kegiatan Akhir/ 
Penutup 

 Guru menanggapi hasil diskusi masing-masing 
kelompok dan menyimpulkan hasil setiap 
bahasan yang dikupas 

 Guru memberikan penghargaan pada kelompok 
yang baik hasil dan cara diskusinya 

  Menutup pelajaran dan memberikan pesan 
moral bagi para siswa seperti menghargai orang 
lain, kerjasama, saling membantu, dan 
mengendalikan diri. 

 

E. Alat dan Sumber 

Alat : koran dan majalah 

Sumber : Kurikulum, Buku-buku pelajaran Sejarah, Ekonomi, Geografi   

 

F. Penilaian 

1. Tes tertulis 
2. Hasil laporan kelompok 
3. Tes performance 
 

 

 


