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ABSTRAK 

Ismawati, Anis Y. (2015). Penerapan Strategi Pembelajaran Problem Posing 

Learning Dan Problem Solving Mata Pelajaran IPS Kelas VII 

Materi Kehidupan Sosial  Masyarakat SMP Negeri 39 Semarang. 

Dosen Pembimbing Drs. Suripto, M.Si 

Kata Kunci : Problem  Posing, Solving, Hasil Belajar  

 

Berdasarkan pengamatan pembelajaran mata pelajaran IPS kelas VII 

SMP Negeri 39 Semarang, bahwa hasil dalam pembelajaran IPS di sekolah 

tersebut diajarkan secara konvensional yaitu dengan metode ekspositori, dimana 

pembelajaran berpusat pada guru sebagai pemberi informasi. Strategi 

pembelajaran tidak melibatkan siswa, sehingga sebagian besar siswa dalam 

mengikuti pembelajaran tidak serius (tidak konsentrasi), tidak memperhatikan 

guru, sehingga siswa kesulitan untuk memahami materi. Salah satu alternatif 

strategi pembelajaran yang dipilih adalah strategi pembelajaran Problem Posing 

Learning dan Problem Solving. Setelah strategi tersebut diterapkan akan terlihat 

seberapa besar persentasi hasil belajar penerapan strategi pembelajaran Problem 

Posing Learning dan Problem Solving. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah kuantitatif berbentuk Pre Experimen Design dengan pola One Group 

Pretest-Posttest Design. Adapun populasi penelitian adalah seluruh peserta didik 

kelas VII Semester 1 SMP Negeri 39 Semarang. Sedangkan sampel penelitiannya 

adalah peserta didik kelas VII E dan Kelas VII F yang dipilih dengan Teknik 

Purposive Sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa 

observasi, angket/kuisioner, dokumentasi, dan test. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa penerapan strategi pembelajaran Problem Solving Learning dan strategi 

Problem Posing Learning keduanya dapat meningkatkan hasil belajar siswa, 

dengan perolehan persentasi penerapan yang tidak jauh berbeda. Selain itu, 

diketahui persentase keberhasilan ketuntasan hasil belajar pada penerapan strategi 

Problem Solving Learning sebesar 37.5% dan keberhasilan ketuntasan penerapan 

strategi Problem Posing Learning sebesar 43.75 %, sedikit lebih tinggi 

dibandingkan dengan penerapan strategi pembelajaran Problem Solving Learning. 

Sehubungan dengan adanya kekurangan dan kelemahan dalam penerapan 

Problem Solving Learning dan Problem Posing Learning dan hasil belajar siswa 

setelah diterapkannya strategi tersebut, ada baiknya jika guru lebih memahami 

lagi tiap-tiap langkah strategi pembelajaran, agar tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai dapat berhasil dengan maksimal.   
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan ujung tombak kemajuan bangsa dalam 

menyongsong masa depan yang lebih baik. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa “Pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki 

kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan 

Negara. Proses pendidikan baik di sekolah baik formal  maupun nonformal 

kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling penting untuk mencapai tujuan 

pembelajaran.  

Di era globalisasi perbaikan dalam pendidikan terus dilakukan, agar dalam 

kegiatan pembelajaran dapat mengembangkan inovasi-inovasi kegiatan 

pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan-

pengetahuan masa kini. Bentuk dari kegiatan pembelajaran adalah adanya proses 

belajar, yang di dalamnya membutuhkan keterampilan dan kemampuan berpikir, 

sehingga ada interaksi antara kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa sebagai 

subjek pembelajaran dalam mengkonstruksikan pengetahuan. Komponen yang 

melekat pada pendidikan menurut Amri (2013: 1) diantaranya adalah kurikulum, 

guru, dan siswa, yang ketiganya saling berkaitan, dalam proses pembelajaran. 

Peran guru adalah sebagai pelaku pembelajaran, yang menentukan kegiatan 

pembelajaran di kelas, sedangkan siswa adalah yang dibelajarkan, sehingga
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ketercapaian tujuan pembelajaran juga dipengaruhi oleh kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa.  

Untuk mencapai tujuan pembelajaran, perlu adanya suatu cara atau teknik 

yang baik dan tepat dalam pembelajaran. Salah satunya adalah pemilihan dan 

penggunaan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa sebagai 

subjek dalam pembelajaran. Strategi pembelajaran sebagai sarana interaksi guru 

dalam mentrasfer pengetahuan dan nilai-nilai dalam kegiatan belajar mengajar. 

Berdasarkan pendapat Kemp (1995) sebagaimana dikutip oleh Sanjaya (2011: 

126) bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus 

dikerjakan oleh guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara 

efektif dan efisien. Oleh karena itu, strategi pembelajaran sangat diperlukan dalam 

kegiatan pembelajaran, dan strategi yang digunakan juga dapat berpengaruh 

terhadap keberhasilan siswa dalam pembelajaran.  

Pemilihan strategi pembelajaran yang tidak tepat dapat menimbulkan 

kebosanan dan kemalasan siswa dalam belajar. Menurut Sanjaya (2011: 133-134) 

bahwa salah satu prinsip pembelajaran yang di selenggarakan adalah dapat 

menyenangkan. Prinsip menyenangkan tersebut dapat diwujudkan salah satunya 

melalui penggunaan pola dan model pembelajaran, media, dan sumber belajar 

yang relevan yang mampu membangkitkan motivasi belajar siswa. Hal ini 

dilakukan agar siswa dalam mengikuti pembelajaran tidak acuh, mudah untuk 

memahami yang disampaikan oleh guru, dan hasil belajar dapat mencapai batas 

kriteria ketuntasan minimal (KKM).  
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Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ada peningkatan yang signifikan 

terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS materi Kehidupan Sosial 

Masyarakat, sebagai berikut. 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Murdiana (2009) 

dengan judul “Studi Komparasi Problem Posing dan Problem Solving 

Mata Pelajaran Akuntasi di SMA Negeri 4 Pekalongan” yang 

menunjukkan bahwa ada peningkatan prestasi belajar siswa 

menggunakan Problem Posing dan Problem Solving, dan menunjukan 

bahwa hasil belajar menggunakan  Problem Posing lebih tinggi 

daripada menggunakan Problem Solving.   

2. Hasil penelitian oleh Usman Effendi (2003) dengan judul “Pengaruh 

Metode Pembelajaran Problem Solving terhadap Hasil Belajar” 

menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif antara metode 

pembelajaran problem solving dengan hasil belajar dan minat belajar 

siswa terhadap pelajaran sosiologi secara bersamaan. 

3. Hasil Penelitian oleh Rifda Nuraida dengan judul “Efektifitas Metode 

Pembelajaran dengan pendekatan Problem Posing Menggunakan 

Lembar Kerja Siswa terhadap Hasil Belajar dan Motivasi Akuntansi 

Siswa Kelas XI Pada Pokok Bahasan Jurnal Umum SMA Negeri 1 

Banjarharjo” menunjukan bahwa pembelajaran lebih efektif, dapat 

memotivasi belajar siswa sehingga hasil belajar siswa juga meningkat. 

4. Hasil Penelitian oleh Kokom Komariyah (2011) dengan judul 

“Penerapan Metode Pembelajaran Problem Solving Model Polya Untuk 
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Meningkatkan Kemampuan Memecahkan Masalah Bagi Siswa Kelas 

IX J Di SMP Negeri 3 Cimahi” yang menunjukan bahwa pembelajaran 

lebih efektif, dapat memotivasi belajar siswa sehingga hasil belajar 

siswa juga meningkat. 

5. Hasil Penelitian Nurmaningsih dkk. dengan judul “Eksperimentasi 

Model Pembelajaran Problem Solving dan Problem Posing Berbantu 

Alat Peraga Ditinjau dari Kreativitas Belajar Siswa” menunjukan bahwa 

pembelajaran problem solving berbantu alat peraga memberikan 

prestasi belajar yang sama baiknya dengan pembelajaran problem 

posing berbantu alat peraga lebih baik dari pembelajaran langsung.  

  Beberapa hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa Problem 

Solving dan Problem Posing dapat meningkatkan hasil belajar siswa,  sehingga 

tidak ada salahnya jika strategi pembelajaran tersebut diterapkan pada materi 

kehidupan sosial masyarakat SMP Negeri 39 Semarang. Sebelumnya peneliti 

telah melakukan observasi SMP Negeri 39 Semarang, diperoleh hasil 

pembelajaran IPS di sekolah tersebut diajarkan secara konvensional yaitu dengan 

Strategi Ekspositori, dimana pembelajaran berpusat pada guru sebagai pemberi 

informasi. Metode pembelajaran yang sering digunakan adalah metode 

pembelajaran diskusi atau studi kasus. Sedangkan media dan bahan ajar yang 

digunakan dalam pembelajaran berupa peta Indonesia, peta dunia,  buku paket, 

dan LKS. Saat proses pembelajaran, guru yang lebih aktif menyampaikan materi, 

dan hanya beberapa siswa yang mampu mengikuti proses pembelajaran. 

Berdasarkan hasil ulangan diketahui bahwa 65% - 70% dari 32 hasil belajar siswa 
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kurang dari kriteria ketuntasan minimal (KKM) dengan nilai 60-65. Hal tersebut 

karena sebagian besar siswa dalam mengikuti pembelajaran tidak serius (tidak 

konsentrasi), tidak memperhatikan guru, sehingga siswa sulit untuk memahami 

materi.  

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan, untuk memperoleh kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) maka diperlukan strategi pembelajaran yang lebih 

menarik dan melibatkan siswa dalam pembelajaran. Hal ini dilakukan agar siswa 

lebih termotivasi untuk melakukan pembelajaran sendiri secara mendalam. Salah 

satu alternatif strategi pembelajaran yang dipilih adalah strategi pembelajaran 

Problem Posing Learning dan Problem Solving. Pada strategi problem posing 

siswa dituntut untuk memahami konsep dari materi untuk selanjutnya dibuat 

pertanyaan dan jawaban yang lebih sederhana dari materi yang disampaikan,  

sedangkan pada problem solving, siswa langsung dihadapkan dengan masalah, 

yang kemudian masalah tersebut harus pecahkan oleh siswa baik secara kelompok 

maupun individu.  Pertanyaan dan jawaban yang dipilih pada problem posing 

menceritakan isi atau konsep materi yang disusun berdasarkan pengalaman 

peristiwa sehari-hari, agar siswa lebih mudah dalam memahami.  

Beberapa kelebihan dalam menggunakan strategi Problem Posing 

Learning, yaitu; (1) siswa menjadi lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran, (2) 

membantu siswa untuk melihat yang ada sehingga meningkatkan kemampuan 

menyelesaikan masalah, (3) memunculkan ide yang kreatif dalam mengajukan 

soal, (4) mengetahui proses bagaimana cara siswa memecahkan masalah. (sumber: 

mayasa. http://m4y-a5a.blogspot.com/). Kelebihan problem solving : (1) mendidik 

http://m4y-a5a.blogspot.com/2012/04/model-pembelajaran-problem-posing.html
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siswa untuk berfikir secara sistematis (2) melatih siswa untuk mendesain suatu 

penemuan (3) berpikir dan bertindak kreatif (4) memecahkan masalah yang 

dihadapi secara realistis (5) mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan (6) 

menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan (7) merangsang perkembangan 

kemanjuan berfikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan 

tepat (8) siswa belajar menganalisis suatu masalah dari beberapa aspek dan (9) 

mendidik siswa percaya diri sendiri (sumber : Lestary. 

http://lestarysnote.blogspot.com). Kelebihan strategi pembelajaran Problem 

Posing Learning dan Problem Solving, diharapkan mampu menjadi alternatif 

solusi untuk mengatasi permasalahan yang ditemui di sekolah, menjadikan siswa 

lebih aktif dalam mengikuti pelajaran dan memotivasinya untuk belajar mandiri 

terutama pada mata pelajaran IPS. Setelah mengetahui penerapan masing-masing 

strategi pembelajaran dapat mempengaruhi hasil belajar siswa, maka peneliti juga 

ingin menemukan strategi pembelajaran mana yang lebih efektif (mencapai hasil 

belajar baik) diantara keduanya.  

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “PENERAPAN STRATEGI  

PEMBELAJARAN PROBLEM POSING LEARNING DAN PROBLEM 

SOLVING MATA PELAJARAN IPS KELAS VII MATERI KEHIDUPAN 

SOSIAL  MASYARAKAT SMP NEGERI 39 SEMARANG”.   

 

 

 

http://lestarysnote.blogspot.com/
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1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

yang akan diteliti sebagai berikut. 

1.2.1. Bagaimana  penerapan strategi pembelajaran Problem Posing Learning 

dan Problem Solving mata pelajaran IPS kelas VII materi Kehidupan 

Sosial  Masyarakat SMP N 39 Semarang ? 

1.2.2. Berapa besar persentase keberhasilan penerapan strategi pembelajaran 

Problem Posing Learning dan Problem Solving mata pelajaran IPS kelas 

VII materi Kehidupan Sosial  Masyarakat SMP N 39 Semarang? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai 

berikut. 

1.3.1. Menggali sejauh mana hasil penerapan strategi pembelajaran Problem 

Posing Learning dan Problem Solving mata pelajaran IPS kelas VII materi 

Kehidupan Sosial  Masyarakat SMP N 39 Semarang  

1.3.2. Mengetahui seberapa besar persentase keberhasilan penerapan strategi 

pembelajaran Problem Posing Learning dan Problem Solving mata 

pelajaran IPS kelas VII materi Kehidupan Sosial  Masyarakat SMP N 39 

Semarang.  

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu sebagai 

berikut.  
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1.4.1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat dijadikan 

referensi guru dalam menggunakan strategi pembelajaran dengan menggunakan 

Problem Posing Learning dan Problem Solving yang dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa pada materi Kehidupan Sosial  Masyarakat di kelas VII SMP N 39 

Semarang. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Dapat membantu siswa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran, 

2) Mempermudah siswa dalam memahami materi 

3) Meningkatkan hasil belajar siswa dan aktivitas belajar siswa 

b. Bagi Guru 

1) Manfaat bari guru diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam 

memilih dan menyusun strategi pembelajaran 

2) Menambah referensi guru dalam upaya meningkatkan hasil belajar 

siswa  

c. Bagi Sekolah 

Manfaat bagi SMP Negeri 39 Semarang memberikan referensi strategi-

strategi pembelajaran yang berpeluang untuk diterapkan pada mata 

pelajaran lainnya. 

d. Bagi Peneliti 

Dapat menambah wawasan dan pengalaman terhadap kegiatan 

pembelajaran di sekolah. 
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1.5.  Penegasan Istilah 

Untuk menghindari salah penafsiran dalam penelitian ini, maka perlu 

disertakan batasan pengertian dan penegasan istilah. Hal ini dilakukan untuk 

mendapatkan makna yang jelas, tegas, dan memperoleh kesatuan judul peneltian. 

1.5.1. Strategi Pembelajaran 

Menurut Uno (2011: 3) Strategi Pembelajaran adalah cara-cara yang akan 

digunakan oleh pengajar untuk memilih kegiatan belajar yang akan digunakan 

selama proses pembelajaran. Pemilihan tersebut dilakukan dengan 

mempertimbangkan situasi dan kondisi, sumber ajar, kebututuhan, dan 

karakteristik siswa yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran 

tertentu. Selebihnya pendapat Dick dan Carey disimpulkan Uno (2011: 61) 

strategi pembelajaran adalah suatu pendekatan pengajaran dalam mengelola 

kegiatan pembelajaran untuk menyampaikan materi secara sistematis sehingga 

menghasilkan hasil belajar tertentu.  

Singkatnya Strategi pembelajaran yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah cara yang digunakan dalam pembelajaran, yang mempermudah terjadinya 

transfer pengetahuan dan nilai-nilai. Setelah siswa mengikuti pembelajaran 

diharapkan ada perubahan perilaku dan wawasannya. Untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang dapat mempengaruhi perubahan sikap dan pengetahuannya itu, 

maka seorang guru membutuhkan strategi atau cara dalam membina dan 

membimbing siswa.  
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1.5.2. Strategi Pembelajaran Problem Posing Learning 

Strategi pembelajaran problem posing yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah suatu strategi yang mewajibkan siswa untuk membuat pertanyaan yang 

lebih sederhana dari pertanyan yang diberikan oleh guru, setelah siswa memahami 

materi agar siswa mendapatkan kemantapan dalam memahami materi. 

Selanjutnya, strategi pembelajaran problem posing tersebut diterapkan pada siswa 

kelas VII semester 2, yang akan diteliti apakah ada pengaruh terhadap hasil 

belajar siswa setelah diterapkan strategi problem posing.  

1.5.3. Strategi Problem Solving Learning 

Menurut Hanlie Murray, dkk (1998: 169) sebagaimana dikutip oleh Huda 

(2013: 273) menjelaskan bahwa pembelajaran penyelesaian masalah (Problem 

Solving Learning) merupakan salah satu dasar teoritis dari berbagai strategi 

pembelajaran yang menjadikan masalah (problem) sebagai isu utamanya.  Selain 

itu, Lestari juga berpendapat bahwa problem solving adalah suatu metode 

Pembelajaran yang mengaktifkan siswa dan dapat melatih siswa untuk 

menghadapi berbagai masalah dan dapat mencari pemecahan masalah atau solusi 

dari permasalahan itu. melalui permasalahan-permasalahan tersebut dengan 

sendirinya siswa akan aktif dalam mengkuti pelajaran dan memahami pelajaran. 

Inti dari Problem Solving adalah praktik, sehingga Problem Solving dalam 

pembelajaran matematik misalnya, lebih sering berlatih mengerjakan soal-soal 

maka semakin mahir memecahkan masalah. Sedangkan dalam pembelajaran IPS 

lebih sering menyelesaikan masalah berdasarkan fakta-fakta yang ada di 

lingkungan. Masalah yang muncul sengaja diarahkan untuk mengembangkan daya 
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analisis siswa terhadap lingkungan tempat tinggalnya, dari situlah siswa akan 

terlatih untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul di lingkungan 

tempat tinggal mereka. Munculnya masalah-masalah pada soal yang ada akan 

mengaktifkan daya analisis siswa, dan dari situlah siswa akan terlatih untuk 

menganalisis dan menemukan pemecahan masalah 

Strategi pembelajaran problem solving dalam penelitian ini adalah 

pembelajaran yang fokus utamanya adalah pengadaan masalah, masalah yang 

dimunculkan lebih pada tujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa analisis. 

Selanjutnya siswa akan memecahkan masalah berdasarkan analisis yang telah 

mereka lakukan.   

1.5.4. Hasil Belajar 

Hasil belajar menurut Rifa’i (2012: 69) merupakan perubahan perilaku 

yang diperolah siswa setelah mengalami kegiatan belajar. selain itu menurut 

Suharsimi Arikunto (2003: 114-115), sebagaimana dikutip oleh Nurina (2009) 

mendefinisikan hasil belajar merupakan segala upaya yang menyangkut aktivitas 

otak (proses berfikir) terutama dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Proses berfikir ini ada enam jenjang, mulai dari yang terendah sampai jenjang 

tertinggi, diantaranya sebagai berikut : (1) pengetahuan (knowledge) (2) 

pemahaman (comprehension) (3) penerapan (application) (4) analisis (Analysis) 

(5) sintesis (syinthesis) (6) Evaluasi (Evaluation). oleh karena itu, hasil belajar 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala pencapaian siswa yang dapat 
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diamati melalui pengukuran, berdasarkan rumusan tujuan pembelajaran dengan 

melihat aspek kognitif, afektif, dan spikomotor belajar siswa dalam bentuk nilai. 

1.5.5. Pembelajaran IPS 

Berdasarkan kurikulum KTSP, bidang studi Ilmu Pengetahuan Sosial di 

sekolah menengah pertama berlaku Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) terpadu, 

dimana setiap disiplin ilmu dipadukan menjadi satu sehingga mempunyai tujuan 

pembelajaran sesuai dengn kurikulum Satuan Pendidikan. Ilmu pengetahuan 

sosial (IPS) merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial, sehingga 

dapat diartikan pembelajaran terintegrasi terhadap ilmu-ilmu sosial dan 

humanistas dalam pendidik kompetensi warga Negara (Febriawan: 2013). Pada 

jenjang SMP/MTs mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, 

Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk 

dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggung jawab, 

serta warga dunia yang cinta damai (BSNP dalam Hardini dan Puspitasari, 2012: 

172-173). 

1.5.6. Materi Kehidupan Sosial Masyarakat 

Materi Kehidupan Sosial  Masyarakat menjelaskan bahwa manusia 

sebagai makhluk sosial yang saling ketergantungan dengan makhluk sosial 

lainnya,  dan hidup berdampingan dalam tatanan kemasyarakatan. Hubungan antar 

manusia tersebut akan selalu berkesinambungan dan membentuk suatu tatanan 

kehidupan hingga kebudayaan. Materi kegiatan kehidupan sosial masyarakat ini 

merupakan materi yang dilaksanakan dalam penelitian ini. 
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1.6. Sistematika Penulisan Skripsi 

Laporan hasil penelitian akan disusun dalam sistematika penulisan skripsi 

sebagai berikut :  

1.6.1. Bagian Awal  

Bagian awal skripsi terdiri dari (1) Judul, (2) Persetujuan Pembimbing, (3) 

Pengesahan Kelulusan, (4) Pernyataan, (5) Motto dan Persembahan, (6) Kata 

Pengantar, (7) Abstrak, (8) Daftar Isi, (9) Daftar Tabel, (10) Daftar Bagan, (11) 

Daftar Lampiran. 

1.6.2. Bagian Isi 

Bagian isi terdiri dari: 

Bab 1 : Pendahuluan 

 Dalam pendahuluan membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah dan Sistematika 

Penulisan Skripsi. 

Bab 2 : Landasan Teoritis 

 Pada bab ini membahas mengenai Landasan Teoretis atau Tinjauan Pustaka serta 

konsep-konsep yang mendukung pemecahan masalah dalam penelitian ini. Yaitu ; tentang 

strategi  pembelajaran Problem Posing Learning, Problem Solving, dan hasil belajar yang 

menjadi bukti keberhasilan penerapan strategi pembelajaran tersebut.  

Bab 3 : Metodologi Penelitian 

 Pada bab ini membahas mengenai Jenis dan Desain Penelitian, Lokasi Penelitian, 

Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Keabsahan Data serta Metode 

Analisis Data. 

Bab 4 : Hasil Penelitian dan Pembahasan 
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 Pada bab ini membahas mengenai data-data hasil penelitian dan pembahasannya. 

Bab 5 : Penutup 

 Berisi tentang Simpulan dan Saran. 

1.6.3. Bagian Penutup  

Pada bagian akhir ini terdapat Daftar Pustaka dan Lampiran-Lampiran 

yang di gunakan selama penelitian.  
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Belajar dan Pembelajaran 

2.1.1  Pengertian Belajar 

Belajar sebagai salah satu kodrat semua manusia, sejak ada di dalam 

kandungan sudah belajar. Setelah lahir, untuk memenuhi kebutuhan 

pengembangan atas dirinya, manusia juga terus belajar baik melalui pendidikan 

formal atau nonformal, sehingga dapat dikatakan bahwa manusia diciptakan untuk 

terus belajar dari hal apapun.  

Sebelum memahami apa itu belajar, disampaikan definisi belajar menurut  

beberapa ahli. Menurut Slameto (2010: 2) belajar adalah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Belajar diartikan oleh Usman (2013: 5) sebagai proses perubahan 

tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi antara individu dan 

individu dengan lingkungannya. Burton (1944) sebagaimana dikutip oleh Usman 

(2013: 5) mengartikan “perubahan (hasil belajar)” yang berarti bahwa seseorang 

setelah mengalami proses belajar, akan mengalamiperubahan tingkah laku, baik 

aspek pengetahuannya, keterampilannya, maupun aspek sikapnya.  Sedangkan 

menurut Rifa’i (2012: 66) belajar merupakan proses penting dari perubahan 

perilaku setiap orang dan belajar itu mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan 
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dikerjakan oleh seseorang. Amri (2013: 24) menyimpulkan bahwa belajar 

merupakan suatu proses memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam wujud 

perubahan tingkah laku dan kemampuan bereaksi yang relative permanen atau 

menetap karena adanya interaksi individu dengan lingkungannya.  

Ciri seseorang telah belajar adalah adanya perubahan pada dirinya, salah 

satunya adalah perubahan tingkah laku. Slameto (2010: 3) mendefinisikan ciri-ciri 

perubahan tingkah laku akibat dari belajar yaitu ;  

1. Perubahan secara sadar : bahwa seseorang yang belajar akan 

menyadari terjadinya perubahan itu atau setidaknya individu 

merasakan telah terjadi adanya suatu perubahan dalam dirinya. 

2. Perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional : perubahan 

sebagai hasil belajar akan berlangsung secara berkesinambungan, 

karena hasil belajar yang diperoleh saat ini, akan mempengaruhi hasil 

belajar berikutnya.   

3. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif : dalam perbuatan 

belajar, perubahan-perubahan itu senantiasa bertambah dan bertuju 

untuk memperoleh suatu yang lebih baik dari sebelumnya. Perubahan 

yang bersifat aktif artinya bahwa perubahan itu tidak terjadi dengan 

sendirinya melainkan karena usaha orang yang bersangkutan, yang 

berusaha untuk memperbaiki dirinya. 

4. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara : perubahan dalam 

belajar yang sebenarnya adalah perubahan yang bersifat permanen 
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atau menetap, ini berarti bahwa tingkah laku yang terjadi setelah 

belajar akan bersifat menetap dan terus menerus.   

5. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah : seseorang yang 

belajar mempunyai tujuan yang akan dicapai, dan kegiatan belajar 

yang dilakukan oleh seseorang itu benar-benar disengaja dan disadari. 

6. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku : perubahan yang 

diperoleh seseorang setelah melalui suatu proses belajar meliputi 

perubahan keseluruhan tingkah laku. Jika seorang belajar sesuatu, 

sebagai hasilnya ia akan mengalami perubahan tingkah laku secara 

menyeluruh dalam sikap, keterampilan, pengetahuan, dan sebagainya.  

2.1.2 Pengertian Pembelajaran  

 Pembelajaran adalah kegiatan mengajar yang melibatkan siswa dan guru 

dengan menggunakan berbagai sumber belajar, baik dalam situasi kelas maupun 

luar kelas (Daryanto 2012: 173). Selain itu, menurut Amri (2013: 6) pembelajaran 

adalah upaya menciptakan iklim dan pelayanan terhadap kemampuan, potensi, 

minat, bakat, dan kebutuhan siswa yang beragam agar terjadi interaksi optimal 

antara guru dengan siswa, serta siswa dengan siswa. Pembelajaran menurut 

Damyati dan Mudjiono (1999: 297) sebagaimana dikutip oleh Sagala (2007: 62) 

bahwa pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain 

instruksional, untuk membuat siswa belajar aktif, yang menekankan pada 

penyediaan sumber belajar. Sumber belajar yang dimaksudkan anatara lain adalah 

adanya guru yang sesuai dengan bidangnya, lengkapnya buku-buku penunjang 

belajar siswa, alat peraga, dan lain sebagainya. Karena pembelajaran merupakan 
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suatu kegiatan yang terprogram dan terencana maka kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru dan siswa tidak terlepas adanya Strategi pembelajaran, yang 

merupakan rencana tindakan (rangkaian kegiatan) termasuk penggunaan metode 

dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran 

(Sanjaya 2011: 126).  

 Dari beberapa pendapat tentang pembelajaran diatas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pembelajaran merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh 

guru ataupun siswa sebagai pelaku pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran agar terjadi perubahan pengetahuan dan tingkah laku siswa setelah 

belajar. Tujuan pembelajaran yang dimaksud biasanya tercantum dalam rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP), yang meliputi pengetahuan, kemampuan, 

keterampilan dan sikap. 

2.2  Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Tujuan dari belajar yang dilakukan oleh seseorang adalah untuk 

memperoleh sesuatu yang bernilai positif. Namun untuk mencapai tujuan belajar 

tersebut seseorang mengalami kesulitan, karena belajar dipengaruhi oleh beberapa 

hal diantaranya adalah faktor internal dan faktor eksternal (Amri 2013: 25). 

1. Faktor Internal adalah faktor yang berada dalam diri individu yang 

sedang belajar, yang meliputi faktor jasmani dan psikologis. 

2. Faktor Eksternal adalah faktor yang berada di luar individu yang 

sedang belajar yang meliputi faktor keluarga, sekolah, dan 

masyarakat. 



19 
 

 

Selain itu Patimah (2013) juga berpendapat bahwa ada dua faktor yang 

mempengaruhi belajar, yaitu faktor Internal dan Faktor Eksternal.  

1. Faktor Internal  

Pada Faktor Internal meliputi dua faktor yaitu faktor Fisiologis dan 

Psikologis. Yang pertama mengenai faktor Fisiologis, merupakan faktor-faktor 

yang berhubungan dengan kondisi fisik individu, yang dibedakan menjadi dua 

macam. (1) keadaan fungsi jasmani : kondisi fisik yang sehat dan bugar akan 

memberikan pengaruh positif terhadap kegiatan belajar individu, (2) keadaan 

fungsi jasmani atau fisiologis : berhubungan dengan pengindraan yang berperan 

sebagai keluar masuknya informasi yang telah diperoleh. Kedua mengenai faktor 

Psikologis, merupakan faktor yang mempengaruhi proses belajar adalah 

kecerdasan , motivasi, minat, sikap dan bakat  

2. Faktor Eksternal  

Patimah (2013) menggolongkan dua faktor pada faktor Eksternal, yaitu 

Faktor Lingkungan Sosial dan Faktor Nonsosial. Lingkungan sosial yang salah 

satunya adalah sekolah (yang terdiri dari guru, administrasi, dan teman-teman 

dalam sekolah), lingkungan sosial masyarakat, lingkungan sosial keluarga 

(ketegangan keluarga, sifat-sifat orang tua, demografi keluarga, pengelolaan 

keluarga dan semua yang memberikan pengaruh terhadap aktivitas belajar siswa). 

Faktor nonsosial terbagi atas (1) lingkungan ilmiah (seperti kondisi udara yang 

segar, sinar matahari cukup, cuaca dan lain-lain) (2) lingkungan Instrumental 

(perangkat belajar seperti gedung sekolah, fasilitas belajar, alat-alat belajar, 
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lapangan olah raga dan lain-lain) (3) materi pelajaran (faktor ini hendaknya 

metode mengajar guru disesuaikan dengan perkembangan usia siswa.) 

Prinsip Belajar 

Sebelumnya Djamarah (2010:10) menyebutkan bahwa hakikat belajar 

adalah perubahan. Menurutnya belajar merupakan proses perubahan perilaku 

berkat pengalaman dan latihan. Artinya, tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah 

laku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap, bahkan 

meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Selanjutnya Slameto (2010: 27-

28) membagi prinsip-prinsip belajar dalam empat hal sebagai berikut.  

a. Berdasarkan prasyarat yang diperlukan untuk belajar  

1. Dalam belajar setiap siswa harus diusahakan partisipasi aktif, 

meningkatkan minat dan membimbing untuk mencapai tujuan 

instruksional 

2. Belajar harus dapat menimbulkan reinforcement dan motivasi yang 

kuat pada siswa untuk mencapai tujuan instruksional 

3. Belajar perlu lingkungan yang menantang dimana anak dapat 

mengembangankan kemampuannya bereksplorasi dan belajar 

dengan efektif 

4. Belajar perlu adanya interaksi siswa dengan lingkungannya 

b. Sesuatu hakikat belajar 

1. Belajar itu proses kontinu, maka harus tahap demi tahap menurut 

perkembangannya 
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2. Belajar adalah proses organisasi, adaptasi, eksplorasi, dan 

discovery 

3. Belajar adalah kontinguitas (saling berhubungan satu dengan 

lainnya) sehinga menimbulkan respon sesuai dengan yang 

diharapkan  

c. Sesuai materi atau bahan yang harus dipelajari 

1. Belajar bersifat keseluruhan dan materi itu harus memiliki struktur, 

penyajian yang sederhana, sehingga siswa mudah menangkap 

pengertiannya 

2. Belajar harus dapat mengembangkan kemampuan tertentu sesuai 

dengan tujuan instruksional yang harus dicapainya 

d. Syarat keberhasilan belajar 

1. Belajar memerlukan sarana yang cukup, sehingga siswa dapat 

belajar dengan tenang 

2. Repetisi, dalam proses belajar perlu ulangan berkali-kali agar 

pengertian atau keterampilan atau sikap itu mendalam pada siswa. 

Selain itu, menurut Sardiman (2007: 95-102) bahwa prinsip belajar adalah 

“berbuat atau melakukan kegiatan”, maka prinsip-prinsip aktivitas dalam belajar 

dibagi atas dua pandangan yaitu :  

1. Menurut Pandangan Ilmu Jiwa Lama 

Menurut pandang ini bahwa aktivitas belajar didominasi oleh guru, 

sehingga siswa pasif dalam kegiatan belajar. John Locke sebagaimana 

dikutip oleh Sardiman (2007: 97) berpendapat bahwa siswa diibaratkan 
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sebagai kertas putih, sedangkan unsur luar yang mengisi kertas tersebut 

adalah seorang guru. Dalam hal ini, terserah kepada guru, mau dibawa 

kemana, mau diapakan siswa itu, karena guru adalah yang memberi dan 

mengatur isinya. Dengan demikian aktivitas pembelajaran didominasi oleh 

guru, sedangkan siswa bersifat pasif dan hanya menerima saja. Selanjutnya 

Herbert sebagaimana dikutip oleh Sardiman (2007: 98) memberi rumusan 

bahwa jiwa adalah keseluruhan tanggapan yang secara mekanis dikuasai 

oleh hukum-hukum asosiasi (dipengaruhi unsur-unsur dari luar). Siswa 

dalam hal ini memang pasif, secara mekanis hanya menuruti dari hukum-

hukum asosiasi tadi. Sehingga siswa kurang memiliki ruang aktivitas dan 

kreativitas. 

Pada intinya menurut pandangan ilmu jiwa lama siswa hanyalah 

sebagai jiwa yang tidak memiliki ilmu sama sekali, sehingga dalam 

pembelajaran guru hanya bertugas memberikan ilmu, bukan memandang 

siswa sebagai subjek belajar. memang sebenarnya siswa tidak mutlak 

pasif, hanya proses belajar mengajar semacam ini jelas tidak mendorong 

siswa untuk berpikir dan beraktivitas.  

2. Menurut Pandangan Ilmu Jiwa Modern 

Berbanding terbalik dengan pandangan ilmu jiwa lama, bahwa 

menurut Piaget, menerangkan bahwa seseorang anak itu berpikir 

sepanjang ia berbuat. Piaget yakin bahwa tanpa perbuatan berarti anak 

tidak berpikir, sehingga agar siswa berpikir sendiri maka harus diberi 

kesempatan untuk berbuat sendiri, sehingga dalam pandangan ilmu jiwa 
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modern, siswa dalam pembelajaran harus aktif mecari dan 

mengembangkan pengetahuan. Dengan demikian belajar yang sebenarnya 

menurut pandangan ilmu jiwa modern didominasi oleh siswa, dan guru 

hanya berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran.   

Kemudian Sardiman (2007: 101) menggolongkan aktivitas belajar dalam 

beberapa golongan diantaranya adalah : 

1. Visual Activities, aktivitas belajar dalam Visual Activities ini misalnya 

siswa aktif membaca, memerhatikan gambar demonstrasi, percobaan, 

dll. 

2. Oral Activities, aktivitas belajar dalam Oral Activities, misalnya siswa 

mampu menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 

3. Listening Activities, aktivitas belajar dalam Listening Activities 

sebagai contoh adalah aktivitas siswa dalam mendengarkan : uraian, 

percakapan, diskusi, musik, pidato. 

4. Writing Activities, aktivitas belajar yang dilakukan siswa misalnya 

menulis cerita, karangan, laporan, angket, menyalin. 

5. Drawing Activities, aktivitas belajar yang dilakukan siswa misalnya 

menggambar, membuat grafik, peta, diagram. 

6. Motor Activities, aktivitas belajar yang dilakukan siswa misalnya 

melakukan percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, 

berkebun, berternak, dll. 
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7. Mental Activities, aktivitas belajar yang dilakukan siswa misalnya 

menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat 

hubungan, mengambil keputusan. 

8. Emotional Activities, aktivitas belajar yang dilakukan siswa misalnya 

menaruh minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, 

berani, tenang, dan gugup yang dapat dilihat dari ekspresi siswa. 

2.3 Strategi Pembelajaran 

2.3.1 Pengertian Strategi Pembelajaran 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI: 1092) strategi adalah (1) 

ilmu dan seni menggunakan sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijakan 

tertentu dalam perang damai, (2) rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk 

mencapai sasaran khusus. Berdasarkan pendapat Sulistyono (2003) sebagaimana 

dikutip oleh Trianto (2011: 86) mendefinisikan strategi belajar sebagai tindakan 

khusus yang dilakukan oleh seseorang untuk mempermudah, mempercepat, lebih 

menikmati, lebih mudah memahami secara langsung, lebih efektif dan lebih 

mudah ditransfer ke dalam situasi baru. Sehingga secara umum strategi 

pembelajaran diartikan sebagai suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak 

dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan (Djamarah 2010: 5).  

 Selain itu menurut Gulo (2008: 3) strategi dalam belajar mengajar 

memiliki arti sebagai rencana dan cara-cara membawakan pengajaran agar segala 

prinsip dasar dapat terlaksana dan segala tujuan pengajaran dapat dicapai secara 

efektif. Cara-cara membawakan pengajaran itu merupakan pola dan urutan umum 

pembuatan guru murid dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar. Amri ( 2013: 
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3) juga mendefinisikan strategi adalah seperangkat kebijaksanaan yang dipilih, 

yang telah dikaitkan dengan faktor yang menentukan warna atau strategi tersebut 

yaitu : 

a. Pemilihan materi pelajaran (Guru dan siswa) 

b. Penyajian materi pelajaran (perorangan atau kelompok, atau belajar 

mandiri) 

c. Cara menyajian materi pelajaran (induktif atau deduktif, analitik atau 

sintesis, formal atau non-formal) 

d. Sasaran penerima materi pelajaran (kelompok, perorangan, heterogen, 

atau homogen). 

 Strategi dihubungkan dengan belajar mengajar atau pembelajaran, strategi 

diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru, anak didik dalam perwujudan 

kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan (Djamarah 

2010: 5). Pola-pola umum atau perencanaan kegiatan guru dan siswa menurut 

Amri (2013: 6) perlu disusun dengan cermat agar kompetensi dasar dan indikator 

pembelajarannya dapat tercapai. 

2.3.2 Strategi Pembelajaran Problem Posing Learning 

2.3.2.1  Pengertian Pembelajaran Problem Posing Learning 

 Problem posing merupakan istilah yang pertama kali dikembangkan oleh 

ahli pendidikan asal Brasil, Paulo Freire. Huda (2013: 276) menjelaskan bahwa 

Problem posing learning merupakan salah satu pendekatan berpikir dan berbasis 

masalah, merujuk pada strategi pembelajaran yang menekankan pemikiran kritis. 

Para siswa diajarkan untuk merumuskan pertanyaan-petanyaan yang dimulai dari 
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diri sendiri, kemudian siswa juga menjawab pertanyan tersebut. Menurut 

Wulandari (2013) Problem Posing merupakan istilah dalam bahasa inggris yang 

artinya “merumuskan masalah (soal) ” atau mengajukan masalah, yang menuntut 

siswa aktif dalam berpikir kritis dan kreatif yang diharapkan dapat membangun 

sikap positif. Sehingga siswa diajarkan untuk memperoleh pengetahuan baru 

dengan merujuk pengembangan baru kemudian siswa diminta untuk merumuskan 

kembali masalah berdasarkan penjelasan materi oleh guru dan mengembangkan 

pertanyaan yang sebelumya diberikan oleh guru. 

 Amri (2013: 13 ) berpendapat bahwa prinsip Problem Posing Learning 

adalah mewajibkan siswa untuk mengajukan soal sendiri melalui belajar soal 

secara mandiri. Selain itu menurut Herdian (2009) Strategi pembelajaran problem 

posing learning  mengharuskan siswa menyusun pertanyaan sendiri atau memecah 

suatu soal menjadi pertanyaan-pertanyaan yang lebih sederhana yang mengacu 

pada penyelesaian soal tersebut. (sumber : https://herdy07.wordpress.com/).  

Dengan strategi Problem Posing Learning ini, peran siswa sebagai subjek 

dalam pelajaran sangat berperan, karena siswa dituntut untuk memahami materi 

dan kemudian merumuskannya dalam soal atau pertanyaan yang lebih sederhana. 

Sehingga siswa akan mengkonstruksikan ulang atas pemahamannya sendiri 

terhadap materi, atas dasar rumusan-rumusan dari pertanyaan sederhana yang 

telah dibuat.  

Sehubungan dengan pengertian Problem Posing sebagai pengajuan 

masalah, baik sebelum, selama atau setelah pemecahan masalah, maka Murdiana 
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(2009) menyatakan Problem Posing umumnya digunakan pada tiga bentuk 

kegiatan kognitif, (Silver dalam Suyitno 2003: 36) yaitu :  

1. Pre Solution Posing : Salah satu pengembangan masalah awal dari 

suatu situasi stimulus yang diberikan. Jadi guru memberikan suatu 

pertanyaan, siswa diharapkan mampu membuat pertanyaan yang 

dibuat sebelumnya. Pada tahap ini siswa membuat pertanyaan 

berdasarkan pertanyaan yang dibuat guru. 

2. Within Solution Posing : yaitu merumuskan kembali masalah agar 

menjadi mudah untuk diselesaikan, diharapkan siswa mampu 

membuat sub-sub pertanyaan baru dari sebuah pertanyaan yang ada 

pada soal yang bersangkutan. Siswa memecahkan masalah tunggal 

dari guru, menjasi sub-sub pertanyan yang relevan dengan pertanyaan 

guru.  

3. Post Solution Posing : merupakan modifikasi tujuan atau kondisi 

masalah yang sudah diselesaikan untuk merumuskan masalah baru 

yang sejenis. 

2.3.2.2  Ciri-ciri Pembelajaran Problem Posing 

 Pembelajaran Problem Posing (pengajaran yang mengemukakan masalah-

masalah) yang dipikirkan Freire sebagaimana dikutip oleh Thobroni & Mustofa 

(2011: 350) memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 

1. Guru belajar dari murid dan murid belajar dari guru 
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2. Guru menjadi rekan murid yang melibatkan diri dan menstimulasi 

daya pemikiran kritis murid-muridnya serta mereka saling 

memanusiakan 

3. Manusia dapat mengembangkan kemampuannya untuk mengerti 

secara kritis dirinya dan dunia tempat ia berada 

4. Pembelajaran Problem Posing senantiasa membuka rahasia realita 

yang menantang manusia dan kemudian menuntut suatu tanggapan 

terhadap tantangan tersebut, tanggapan terhadap tantangan membuka 

manusia untuk berdedikasi seutuhnya.  

2.3.2.3  Sintak Pembelajaran Problem Posing 

Menurut Amri (2013: 14) Sintak Pembelajaran Problem Posing adalah :  

a. Guru menjelaskan materi pelajaran, alat peraga disarankan 

b. Memberikan latihan soal secukupnya 

c. Siswa mengajukan soal yang menantang dan dapat menyelesaikan. Baik 

secara individu maupun kelompok. 

d. Pertemuan berikutnya, guru menyuruh siswa menyajikan sola temuan di 

depan kelas 

e. Guru memberikan tugas rumah secara individual. 

2.3.2.4  Petunjuk Pembelajaran Problem Posing 

 Petunjuk pembelajaran problem posing menurut Ningrum (2011) :  

1. Petunjuk pembelajaran yang berkaitan dengan guru 

a. Guru hendaknya membiasakan merumuskan soal baru atau 

memperluas soal dari soal-soal yang ada di buku pegangan  
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b. Guru hendaknya menyediakan beberapa situasi yang berupa 

informasi tertuliskan, benda manipulatif, gambar, atau lainnya, 

kemudian guru melatih siswa merumuskan soal dengan situasi 

yang ada 

c. Guru dapat menggunakan soal terbuka dalam tes 

d. Guru memberikan contoh perumusan soal dengan beberapa 

kesukaran, naik isi maupun bahasannya. 

e. Guru menyelenggarakan reciprocal teaching, yaitu pembelajaran 

yang berbentuk dialog antara guru dan siswa mengenai isi buku 

teks, yang dilaksanakan dengan cara siswa berganti peran sebagai 

guru. 

2. Petunjuk pembelajaran yang berhubungan dengan siswa 

a. Siswa dimotivasi untuk mengungkapkan pertanyaan sebanyak-

banyaknya terhadap situasi yang diberikan. 

b. Siswa dibiasakan mengubah soal-soal yang ada menjadi soal yang 

baru sebelum mereka menyelesaikannya 

c. Siswa dibiasakan untuk membuat soal-soal serupa setelah 

menyelesaikan soal tersebut 

d. Siswa harus diberikan kesempatan untuk menyelesaikan soal-soal 

yang dirumuskan oleh temannya sendiri 

e. Siswa dimotivasi untuk mnyelesaikan soal-soal non rutin.  

2.3.2.5  Kelebihan dan Kelemahan Pembelajaran Problem Posing 

Menurut Mayasa (2012) Kelebihan dan kelemahan problem posing   
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1. Kelebihan Problem Posing 

a. Siswa terpacu aktif dalam kegiatan pembelajaran dan membuat 

soal  

b. Membantu siswa untuk melihat permasalahan yang ada sehingga 

meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah 

c. Dapat memunculkan ide yang kreatif dari pertanyaan yang 

diajukan  

d. Mengetahui proses bagaimana cara siswa memecahkan masalah  

2. Kelemahan Problem Posing 

a. Membutuhkan waktu yang lama dalam implementasinya 

b. Membutuhkan banyak buku referensi, untuk memperluas 

pengetahuan dan pemahaman siswa. 

2.3.3 Strategi Pembelajaran Problem Solving Learning 

2.3.3.1 Pengertian Pembelajaran Problem Solving Learning 

Strategi Problem Solving menurut Gulo (2008: 111) merupakan strategi 

pembelajaran penyelesaian masalah. Menurutnya strategi penyelesaian masalah 

memberi tekanan pada penyelesaian masalah secara menalar. Karena pada 

prinsipnya belajar adalah suatu proses interaksi antar manusia dan lingkungannya.  

Djamarah mendefinisikan problem solving adalah belajar memecahkan 

masalah. Pada tingkat ini siswa belajar merumuskan, memecahkan masalah, yang 

memberikan respon terhadap rangsangan yang menggambarkan atau 

membangkitkan situasi problematik, yang menggunakan berbagai kaidah yang 

telah dikuasai. Menurut John Dewey sebagaimana dikutip oleh Djamarah (2010: 
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18) belajar memecahkan masalah itu berlangsung sebagai berikut. “Individu 

menyadari masalah bila ia dihadapkan kepada situasi keraguan dan kekaburan 

sehingga merasakan adanya semacam kesulitan”.  

Selain itu Strategi pembelajaran Problem Solving dapat dikatan sebagai 

proses pembelajaran yang menuntut siswa untuk menyelesaikan masalah, yang 

dibuat oleh pendidik maupun fakta nyata yang ada di lingkungan kemudian 

dipecahkan dalam pembelajaran di kelas, dengan berbagai cara dan teknik. 

Sehingga sekilas perbedaan antara problem posing dengan problem solving adalah 

munculnya masalah itu sendiri. Pada problem posing, masalah berasal dari siswa, 

sedangkan problem solving masalah disusun oleh guru. Menurut Hanlie Murray, 

dkk (1998: 169) sebagaimana dikutip oleh Huda (2013: 273) menjelaskan bahwa 

pembelajaran penyelesaian masalah (Problem Solving Learning) merupakan salah 

satu dasar teroritis dari berbagai stretegi pembelajaran yang menjadikan masalah 

(problem) sebagai isu utamanya.   

Lestari juga berpendapat bahwa problem solving adalah suatu strategi 

Pembelajaran yang mengaktifkan siswa dan dapat melatih siswa untuk 

menghadapi berbagai masalah dan dapat mencari pemecahan masalah atau solusi 

dari permasalahan itu melalui, permasalahan-permasalahan tersebut dengan 

sendirinya siswa akan aktif dalam mengkuti pelajaran dan memahami pelajaran. 

Inti dari Problem Solving adalah praktik, sehingga Problem Solving dalam 

pembelajran IPS, lebih sering menyelesaikan masalah berdasarkan fakta-fakta 

yang ada di lingkungan. Masalah yang muncul sengaja diarahkan untuk 

mengembangkan daya analisis siswa terhadap lingkungan tempat tinggalnya, dari 
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situlah siswa akan terlatih untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul 

di lingkungan tempat tinggal mereka.  

2.3.3.2 Sintak Pembelajaran Problem Solving 

 Pembelajaran Problem Solving merupakan bagian dari pembelajaran 

berbasis masalah (PBM), Trianto (2011: 67) berpendapat bahwa pembelajaran 

berbasis masalah merupakan suatu model pembelajaran yang didasarkan pada 

banyaknya permasalahan yang membutuhkan penyelidikan autentik yaitu 

penyelidikan yang membutuhkan penyelesaian nyata dari permasalahan yang 

nyata. Sehingga menurut Ibrahim dan Nur (2000: 13) sebagaimana dikutip oleh 

Trianto (2011: 71-72) dalam pembelajaran berbasis masalah ada lima langkah 

utama yang dimulai oleh guru diantaranya adalah sebagai berikut. 

Tabel 1. Langkah Pembelajaran Berbasis Masalah 

Tahap Tingkah Laku Guru 

Tahap 1. 

 Orientasi siswa pada masalah 

Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran logistik yang 

dibutuhkan, mengajukan fenomena 

atau demonstrasi atau cerita untuk 

memunculkan masalah, memotivasi 

siswa untuk terlibat dalam pemecahan 

masalah yang dipilih 

Tahap 2.  

Mengorganisasi siswa untuk belajar 

Guru membantu siswa untuk 

mendefinisikan dan 
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mengorganisasikan tugas belajar yang 

berhubungan dengan masalah tersebut 

Tahap 3.  

Membimbing penyelidikan individual 

maupun kelompok 

Guru mendorong siswa untuk 

mengumpulkan informasi yang sesuai, 

melaksanakan eksprimen, untuk 

mendapatkan penjelasan dan 

pemecahan masalah. 

Tahap 4.  

Mengembangkan dan menyajikan 

hasil karya 

Guru membantu siswa dalam 

merencanakan dan menyiapkan karya 

yang sesuai seperti laporan, video, dan 

model serta membantu mereka untuk 

membagi tugas dengan temannya. 

Tahap 5.  

Menganalisi dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah  

Guru membantu siswa untuk 

melakukan refleksi atau evaluasi 

terhadap penyelidikan mereka dan 

proses-proses yang merekan gunakan. 

 Mengacu pada penjelasan sebelumnya bahwa Problem solving merupakan 

bagian dari pembelajaran berbasis masalah, maka menurut strategi pemecahan 

masalah menurut Solso (dalam Wankat & Oreovocz, 1995) sebagaimana dikutip 

oleh Wena (2010: 56)  mengemukakan enam tahap dalam pemecahan masalah, 

diantaranya adalah sebagai berikut.  

1) Identifikasi permasalahan (Identification the problem) 

2) Representasi permasalahan (Representation of problem) 



34 
 

 

3) Perencanaan pemecahan (Planning the solution) 

4) Menerapkan atau mengimplementasikan perencanaan (Execute the 

plan) 

5) Menilai perencanaan (Evaluate the plan) 

6) Menilai hasil pemecahan (Evaluate the plan) 

 Secara operasional kegiatan guru dan siswa selama proses pembelajaran 

dapat dijabarkan sebagai berikut. 

Tabel 2. Tahap Pemecahan Masalah 

No.  Tahap Pembelajaran Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1. 

Identifikasi permasalahan 

 

Memberi permasalah 

kepada siswa 

Memahami 

permasalahan 

Membimbing siswa 

dalam 

mengidentifikasi 

permasalahan  

Melakukan 

identifikasi terhadap 

masalah yang 

dihadapi 

2. 

Representasi permasalahan 

 

Membantu siswa 

untuk merumuskan 

dan memahami 

masalah secara benar 

Merumuskan dan 

pengenalan 

permasalahan 

3. 

Perencanaan pemecahan 

 

Membimbing siswa 

melakukan 

perencanaan 

pemecahan masalah 

Melakukan 

perencanaan 

pemecahan masalah 
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4. 

Menerapkan atau 

mengimplementasikan 

perencanaan 

 

Membimbing siswa 

menerapkan 

perencanaan yang 

telah dibuat 

Menerapakan 

rencana pemecahan 

masalah 

5. 

Menilai perencanaan 

 

Membimbing siswa 

dalam melakukan 

penilaian terhadap 

perencanaan 

pemecahan masalah  

Melakukan penilaian 

terhadap 

perencanaan 

pemecahan masalah 

6. 

Menilai hasil pemecahan 

 

Membimbing siswa 

melakukan penilaian 

terhadap hasil 

pemecahan masalah 

Melakukan penilain 

terhadap hasil 

pemecahan masalah 

 Selanjutnya menurut Hitaman (2012) langkah-langkah yang diperhatikan 

dalam pembelajaran Problem solving adalah sebagai berikut :  

1. Merumuskan masalah (memerlukan kemampuan mengetahui dan 

merumuskan suatu masalah).  

2. Menelaah masalah (menganalisis dan merinci masalah yang diteliti 

dari berbagai sudut) 

3. Menghimpun dan mengelompokan data sebagai bahan bukti hipotesis 

(menyajikan data dalam betuk diagram, gambar, dll sebagai bahan 

hipotesis) 
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4. Pembuktian Hipotesis (kecakapan menelaah dan membahas data yang 

telah terkumpul) 

5. Menentukan pilihan pemecahan masalah dan keputusan (kecakapan 

membuat alternatif pemecahan, memilih alternative pemecahan dan 

keterampilan mengambil keputusan). 

 

2.3.3.3 Kelebihan dan kekurangan Pembelajaran Problem Solving 

 Menurut Ardha (2013) pembelajaran Problem Posing memiliki kelebihan 

dan kekurangan untuk pembelajaran. Kelemahan dan kekurangan tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1. Kelebihan Pembelajaran problem solving 

a) Membuat siswa menjadi lebih menghayati kehidupan sehari-hari. 

b) Melatih dan membiasakan para siswa untuk menghadapi dan 

memecahkan masalah secara terampil. 

c) Mengembangkan kemampuan berpikir siswa secara kreatif. 

d) Siswa sudah mulai dilatih untuk memecahkan masalahnya 

2. Kelemahan Pembelajaran problem solving 

a) Memerlukan cukup banyak waktu. 

b) Melibatkan lebih banyak orang.  

c) Tidak semua materi pelajaran mengandung masalah. 

d) Memerlukan perencanaan yang teratur dan matang. 

e) Tidak efektif jika terdapat beberapa siswa yang pasif. 
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2.4  Hasil Belajar 

2.4.1  Pengertian Hasil Belajar 

Ukuran tercapaianya tujuan pembelajaran memang adalah “hasil belajar”. 

Namun, perlu diingat bahwa dalam menilai dan menerjemahkan “hasil belajar” itu 

harus cermat dan tepat, yaitu dengan memperhatikan bagaimana “prosesnya” 

(Sardiman 2006: 48-49). Hasil belajar dalam pandangan humanistik (Rifa’I 2012: 

122) adalah kemampuan siswa mengambil tanggung jawab dalam menentukan 

apa yang dipelajari dan menjadi individu yang mampu mengarahkan dirinya 

sendiri dan mandiri.  

Menurut Suprijono (2012: 5-7) Hasil Belajar adalah perubahan perilaku 

secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi manusia saja. Artinya, 

hasil pembelajaran tidak dilihat secara fragmentaris atau terpisah, melainkan 

komprehensif. Pada jenjang pendidikan keberhasilan yang diukur adalah 

keberhasilan kinerja siswa dalam belajar yang dinyatakan dalam skor. Menurut 

Bloom sebagaimana dikutip oleh Suprijono (2012: 6) hasil belajar mencakup 

kemampuan ranah kognitif (cognitive domain),  ranah afektif (affective domain), 

dan ranah psikomotorik (psychomotorik). Ranah kognitif berkaitan dengan hasil 

berupa pengetahuan, kemampuan dan kemahiran intelektual. Ranah afektif 

berkaitan dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai. dan ranah psikomotorik 

berkaitan dengan kemampuan fisik seperti keterampilan motorik dan syaraf, 

manipulasi objek, dan koordinasi syaraf.  

 Kemampuan kognitif siswa merupakan proses berpikir yang menyangkut 

aktivitas otak, diartikan oleh Arikunto (2003: 114-115) merupakan proses berpikir 
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ada enam jenjang, diantaranya adalah : (1) Pengetahuan (knowledge) yaitu 

kemampuan seseorang untuk mengingat kembali tentang nama, istilah, ide, gejala, 

rumus-rumus dan lain sebagainya, tanpa mengharapkan kemampuan untuk 

menggunakannya (2) Pemahaman (comprehension) yaitu kemampuan seseorang 

untuk memahami setelah sesuatu itu diketahui dan diingat melalui penjelasan dari 

kata-katanya sendiri (3) Penerapan (application) yaitu kesanggupan seseorang 

untuk menggunakan ide-ide umum, tata caraatau metode-metode, prinsip-prinsip 

dan lain sebagainya dalam situasi yang baru dan kongkret (4) Analisis (analysis) 

yaitu kemampuan seseorang untuk menguraikan suatu bahan atau keadaan 

menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan 

diantara bagian-bagian tersebut (5) Sintesis (syinthensis) adalah kemampuan 

berpikir memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis, sehingga 

menjadi suatu pola yang baru dan terstruktur (6) Evaluasi (evaluation) merupakan 

jenjang berpikir paling tinggi dalam ranah kognitif menurut taksonomi Bloom. 

ranah Sehingga hasil yang dicapai oleh siswa dalam belajar dinilai secara 

keseluruhan (komprehensif) Nilai yang dalam bentuk skor tersebut diukur melalui 

evaluasi baik dengan tes atau tugas-tugas lainya. Dalam penelitian ini peneliti 

ingin memfokuskan meneliti hasil belajar pada aspek kognitif, dengan tetap 

mempertimbangan aspek afektif dan aspek psikomotorik. 

Menurut Heinich dkk. Sebagaimana dikutip oleh Daryanto (2013: 3) hasil 

belajar yang optimal juga merupakan salah satu cerminan hasil pendidikan yang 

berkualitas dan dapat mempengaruhi perilaku siswa sebagai hasil belajar. 

Pendidikan yang berkualitas memerlukan sumber daya guru yang mampu dan siap 
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berperan secara profesional dalam lingkungan sekolah. Hasil belajar yang 

dimaksud dalam skripsi ini adalah hasil belajar siswa pada aspek kognitif yang 

dilihat melalui hasil pre-test dan post-test yang diberikan kepada siswa.  

2.4.2  Tipe-tipe Hasil Belajar 

Belajar yang dilakukan oleh seseorang adalah untuk mencapai tujuan 

belajar (ada hasil belajar). Menurut Nawawi (1981) sebagaimana dikutip oleh 

Hamid (2015: 20) ada tiga kategori dalam pencapaian hasil belajar diantaranya 

adalah sebagai berikut. (1) Bidang kognitif (Penguasaan intelektual), (2) Bidang 

afektif (berhubungan dengan sikap dan nilai), serta (3) Bidang psikomotorik 

(kemampuan / keterampilan bertindak / berperilaku). Ketiganya tidak dapat 

berdiri sendiri, tapi memerlukan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, bahkan 

membentuk hubungan hirarki. Hasil belajar tersebut nampak dalam perubahan 

tingkah laku, secara teknik dirumuskan dalam sebuah pertanyaan verbal melalui 

tujuan pengajaran (tujuan instruksional). Dengan kata lain rumusan tujuan 

pengajaran berisikan hasil belajar yang diharapkan dikuasai peserta didik yang 

mencakup ketiga aspek tersebut. 

Berikut ini penjabaran dari unsur-unsur yang terdapat dalam ketiga aspek 

hasil belajar sebagai berikut. 

1. Tipe hasil belajar bidang kognitif bidang afektif 

Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri 

dari enam aspek, yaitu pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, 

analisis, sintesis dan evaluasi. Kedua aspek pertama tersebut kognitif 
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tingkat rendah dan keempat aspek berikutnya termasuk kognitif tingkat 

tinggi, seperti dijelaskan di bawah ini. 

a. Pengetahuan hafalan (Knowledge) 

Cakupan dalam bidang hafalan mencakup pula pengetahuan yang sifatnya 

factual, disamping pengetahuan yang mengenai hal-hal yang perlu di ingat 

kembali seperti batasan, peristilahan, pasal, hukum, bab, rumus, dll 

b. Pemahaman (Comperhantion) 

Kesanggupan memahami materi yang terkandung di dalamnya 

c. Penerapan (Application) 

Kesanggupan menerapkan,dan mengabstraksi suatu konsep, ide, rumus, 

hukum dalam situasi baru. 

d. Analisis 

Kesanggupan memecah, mengurai integritas (kesatuan yang utuh) menjadi 

unsur-unsur atau bagian-baguan yang mempunyai arti, atau mempunyai 

tingkatan/ hirarki 

e. Sintesis 

Kesanggupan menyatukan unsur atau bagian menjadi satu integritas 

f. Evaluasi 

Kesanggupan memberikan keputusan tentang nilai suatu berdasarkan 

judgment yang dimiliki, dan kriteria yang dipakainya.  

2. Tipe hasil belajar bidang afektif 

Bidang afektif berkenaan dengan sikap dan niai. Beberapa ahli 

menyatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahanya bila 
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seseorang telah menguasai bidang kognitif tingkat tinggi. Ada beberapa 

tingkatan bidang afektif sebagai tujuan dan tipe hasil belajar. tingkatan 

tersebut mulai tingkat yang dasa atau sederhana sampai tingkatan yang 

kompleks. 

a. Receiving/attending, yaitu semacam kepekaan dalam menerima 

rangsangan (stimulasi) dari luar yang datang kepada peserta didik 

dalam bentuk masalah, situasi, gejala dll. Dalam tipe ini termasuk 

kesadaran, keinginan untuk menerima stimulus, kontrol, dan seleksi 

gejala atau rangsangan dari luar. 

b. Responding atau jawaban, yaitu reaksi yang diberikan oleh seseorang 

terhadap stimulasi yang datang dari luar. Hal ini mencakup ketepatan 

reaksi, perasaan, kepuasan dalam menjawab stimulasi dari luar yang 

datang kepada dirinya. 

c. Valuing (penilaian), berkenaan dengan nilai dan kepercayaan terhadap 

gejala atau stimulasi tadi. Dalam evaluasi ini termasuk didalamnya 

kesediaan  menerima nilai, latar belakang, atau pengalaman untuk 

menerima nilai dan kesepakatan terhadap nilai tersebut. 

d. Organisasi, yaitu pengembangan dari nilai ke dalam satu sistem 

organisasi, termasuk hubungan satu nilai dengan nilai lain, 

pemantapan, dan prioritas nilai yang telah dimilikinya. Yang termasuk 

ke dalam organisasi ialah konsep tentang nilai, organisasi sistem nilai, 

dll 
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e. Karakteristik nilai atau internalisasi nilai, yaitu keterpaduan semua 

sistem nilai yang dimiliki seseorang, yang mempengaruhi pola 

kepribadian dan tingkah lakunya. Keseluruhan termasuk dalam nilai 

dan karakteristiknya. 

3. Tipe hasil belajar bidang psikomotorik 

Hasil belajar psikomotoris tampak dalam bentuk keterampilan (skill) 

dan kemampuan bertindak individu. Ada enam tingkatan keterampilan, 

yaitu : 

a. Gerak refleks (keterampilan pada gerak yang tidak sadar) 

b. Keterampilan pada gerak-gerak dasar 

c. Kemampuan perseptual, termasuk di dalamnya membedakan visual, 

membedakan auditif, motoris, dll 

d. Kemampuan dibidang fisik, misalnya kekuatan, kemahiran, dan 

ketepatan 

e. Gerakan-rekan skill, mulai dari keterampilan sederhana sampai 

keterampilan yang kompleks 

f. Kemampuan yang berkenaan dengan komunikasi non-deursive seperti 

gerakan akspresif dan interpretative  

Dalam skripsi ini menyoroti tipe hasil belajar bidang kognitif bidang 

afektif, yang mana kemampuan siswa dalam hal pengetahuan, pemahaman, 

penerapan, analisis, sintesis sampai pada evaluasi akan diukur berdasarkan soal-

soal pretest-posttest yang diberikan kepada siswa. Dengan demikian, dalam 

skripsi ini hasil belajar yang dimaksudkan adalah adanya perubahan hasil belajar 
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siswa dalam bidang kognitif, sebagai tolok ukur keberhasilan penerapan strategi 

pembelajaran problem posing learning dna problem solving learning. 

2.5  Mata Pelajaran IPS 

2.5.1  Pengertian Mata Pelajaran IPS 

Berdasarkan kurikulum KTSP, bidang studi Ilmu Pengetahuan Sosial di 

sekolah menengah pertama berlaku Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) terpadu, 

dimana setiap disiplin ilmu dipadukan menjadi satu sehingga mempunyai tujuan 

pembelajaran sesuai dengan kurikulum Satuan Pendidikan. Ilmu pengetahuan 

sosial (IPS) merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial, sehingga 

dapat diartikan pembelajaran terintegrasi terhadap ilmu-ilmu sosial dan 

humanistas dalam pendidik kompetensi warga Negara (Febriawan: 2013). Pada 

jenjang SMP/MTs mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, 

Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui pelajaran IPS, siswa diarahkan untuk dapat 

menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggung jawab, serta 

warga dunia yang cinta damai (BSNP dalam Hardini dan Puspitasari, (2012: 172-

173). 

Menurut Somantri (2001: 44) merumuskan batasan dan tujuan pendidikan 

IPS sebagai suatu penyederhanaan disiplin ilmu-ilmu sosial, psikologi, filsafat, 

ideologi negara dan agama yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan 

psikologis untuk tujuan pendidikan. Selain harus mampu mensintesiskan konsep - 

konsep yang relevan antara ilmu-ilmu sosial, juga perlu dimasukkan unsur-unsur 

pendidikan dan pembangunan serta masalah-masalah sosial dalam bermasyarakat.  
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Tujuan mata pelajaran IPS di sekolah menengah pertama (SMP/MTs) dalam 

dokumen Permendiknas (2006) adalah: 

a. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat 

dan lingkungannya 

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

inkuiri, memecahkan masalah, dan ketrampilan dalam kehidupan sosial 

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

kemanusiaan 

d. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan berkompetisi 

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

Melalui pembelajaran IPS, diharapkan bukan hanya terjadi transfer 

pengetahuan tetapi juga menjasi transfer nilai-nilai kehidupan yang baik yang 

mencerminkan mahluk sosial yang baik. Purnomo (2013: 28-29) mendefinisikan 

ciri-ciri pendidikan IPS, diantaranya sebagai berikut. 

a. IPS sebagai program pendidikan atau mata pelajaran dalam kurikulum 

sekolah yang diadaptasi dari social studies. 

b. IPS sebagai program pendidikan berusaha mengkaji masalah-masalah 

kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara secara sistematis, sistemik, 

dan objektif 

c. IPS sebagai program pendidikan atau mata pelajaran dalam kurikulum 

sekolah yang diadaptasi dari citizenship atau civic education 
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d. IPS sebagai civic education berusaha membentuk siswa agar menjadi 

warga negara yang baik (good citizen) dan mampu berperan aktif 

dalam kehidupan masyarakat yang demokratis. 

e. IPS sebagai program pendidikan bukan sekedar mencakup ilmu-ilmu 

sosial yang disederhanakan untuk kepentingan pendidikan di sekolah, 

melainkan mencakup pendidikan nilai atau etika, filsafat, agama, dan 

humaniora. 

f. IPS sebagai program pendidikan berusaha untuk meningkatkan 

wawasan dan penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional 

serta pengembangan sikap dan kepribadian professional siswa 

g. IPS sebagai program pendidikan berusaha membekali siswa agar 

memiliki kemampuan dalam memahami dan memecahkan masalah-

masalah kehidupan manusia  

h. IPS sebagai program pendidikan berusaha membekali siswa agar 

memiliki kemampuan dalam pengambilan keputusan secara tepat 

sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat, Bangsa, dan 

Negara. 

i. IPS sebagai program pendidikan mencakup komponen pengetahuan 

(knowledge), sikap (attitude), dan keterampilan-keterampilan dasar 

(basic skills) seperti keterampilan berfikir (intellectual skills), 

keterampilan melakukan penyelidikan (research skills), keterampilan 

akademik (academic skills), dan keterampilan sosial (social skills) 
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sebagai dasar pembentukan warga negara yang baik dan kemampuan 

pengambilan keputusan yang logis. 

j. Pembelajaran IPS harus selalu dikaitkan dengan pendidikan nilai 

(value education) agar siswa sebagai warga negara yang baik 

memiliki kemampuan dalam pengambilan keputusan (decision 

making) secara rasional dan objektif 

k. IPS menekankan Strategi pembelajaran yang dapat melibatkan siswa 

secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar (activity based learning) 

2.5.2  Materi Pelajaran IPS Kelas VII Semester 1 

Materi pelajaran pada hakikatnya merupakan bagian tak terpisahkan dari 

silabus, yaitu perencanaan, prediksi dan proyeksi tentang apa yang akan dilakukan 

pada saat kegiatan pembelajaran. Secara garis besar materi pelajaran adalah 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai siswa dalam rangka 

memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Sasaran utama materi pelajaran 

ini adalah tercapainya standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator oleh 

siswa (Amri 2013: 72-73). Sehingga materi pelajaran IPS merupakan rencana atau 

rancangan pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai tujuan pembelajaran 

pada mata pelajaran IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial). Pada kesempatan ini 

penelitian memlilih materi pelajaran IPS kelas VII Semester II mengenai 

Kehidupan Masyarakat sebagai materi yang akan diteliti dalam penelitian ini. 

2.5.3  Materi Kehidupan Masyarakat 

Materi Kehidupan Sosial Masyarakat menjelaskan bahwa manusia sebagai 

makhluk sosial yang saling ketergantungan dengan makhluk sosial lainnya, dan 



47 
 

 

hidup berdampingan dalam tatanan kemasyarakatan. Hubungan antar manusia 

tersebut akan selalu berkesinambungan dan membentuk suatu tatanan kehidupan 

hingga kebudayaan sebagai salah satu tuntutan untuk memenuhi kebutuhannya. 

Kebutuhan yang dipenuhi oleh manusia atau makhluk sosial tersebut akan 

menimbulkan interaksi antar manusia.  

Sehingga pada materi kehidupan sosial ini juga mengajarkan prinsip-

prinsip hidup dalam tatanan masyarakat yang bisa meposisikan dirinya sebagai 

makhluk sosial yang sebenarnya. Disamping manusia hidup bersama demi 

memenuhi kebutuhan jasmaniah, manusia juga hidup bersama dalam memenuhi 

kebutuhan rohani. Materi kegiatan kehidupan sosial masyarakat ini merupakan 

materi yang dilaksanakan dalam penelitian ini. 

2.6 Kerangka Berpikir 

Banyak faktor menentukan keberhasilan dalam proses pembelajaran, yaitu; 

faktor pengajarnya, siswa, metode pembelajaranya, media pembelajarn gunakan 

dan faktor lingkungan tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Faktor-

faktor di atas sangat menentukan keberhasilannya, apabila salah satu faktor 

tersebut tidak berperan dengan baik, maka keberhasilan yang dicapai juga kurang 

maksimal. 

Penelitian ini, menyoroti permasalahan pembelajaran dari strategi 

pembelajaran. Kita semua tahu bahwa untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran 

membutuhkan teknik atau cara untuk menyiasati tujuan tersebut, yang dalam 

pembelajaran disebut suatu strategi atau metode pembelajaran. Berdasarkan hasil 

observasi awal yang telah dilakukan di kelas VII diperoleh informasi bahwa 
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pembelajaran di dalam kelas masih konvensional, guru lebih banyak aktif dari 

pada siswa, sehingga masalah yang muncul adalah masih minimnya peran aktif 

siswa dalam kegiatan pembelajaran, peran guru saat pembelajaran sebagai satu-

satunya sumber belajar dalam pembelajaran.  

Merujuk pada perubahan paradigma pembelajaran behavioristik menjadi 

pembelajaran kontrustivisme saat ini memandang bahwa pengetahuan yang siswa 

miliki adalah hasil konstruksi atau pembentukan dari individu itu sendiri. Dengan 

kata lain, pengetahuan siswa akan meningkat atau bertambah banyak jika siswa 

ikut aktif dalam proses penemuan pengetahuan dan pembentukannya.  

Berdasarkan alasan-alasan yang ada, maka setidaknya guru harus 

mengkombinasikan beberapa strategi pembelajaran yang dapat memacu 

keterlibatan dan keaktifan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran. Hal tersebut 

perlu diperhatikan agar dapat membangkitkan semangat belajar siswa, dari siswa 

yang tidak memperhatikan penjelasan guru, ngantuk, dan susah memahami materi 

akan menjadi siswa yang aktif berlatih percaya diri, dan mempunyai kreatifitas 

dalam mengembangakan pengetahuannya. Untuk itu peneliti tertarik untuk 

meneliti penerapan Strategi Problem Posing Learning dan Problem Solving 

sebagai salah satu alternatif untuk mengembangkan peran aktif siswa dalam 

pembelajaran pada mata pelajaran IPS materi Kehidupan Sosial Masyarakat.  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menggali mengenai 

bagaimana penerapan strategi pembelajaran problem posing learning dan problem 

solving learning berdasarkan observasi langkah-langkah pembelajaran masing-

masing, selanjutnya diketahui keberhasilan penerapan strategi pembelajaran 
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Problem Posing Learning dan Problem Solving berdasarkan hasil belajar siswa 

melalui soal-sola pretes-posttest selama mengikuti proses pembelajaran. Dengan  

demikian dalam penelitian ini, peneliti mengetahui strategi pembelajaran mana 

diantara keduanya yang presentase keberhasilannya lebih baik pada mata 

pelajaran IPS, terutama pada materi Kehidupan Sosial Masyarakat ini. Untuk 

lebih jelasnya peneliti membuat kerangka berpikir sebagai berikut. 
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Gambar 2.6. Kerangka Berpikir Peneliti 

 

2.7 Hipotesis 

  Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang masih 

bersifat praduga, karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan 

permasalahan san teori yang dikumpulkan maka, hipotesis dalam penelitian ini 

sebabagai berikut. 

Strategi Pembelajaran  

Renerapan Strategi 

Pembelajaran Problem Solving  

Renerapan Strategi 

Pembelajaran Problem Posing  

Berkontribusi terhadap 

hasil belajar siswa 

Berkontribusi terhadap 

hasil belajar siswa 

Dapat diketahui Strategi Pembelajaran 

mana diantara keduanya yang 

presentase keberhasilannya lebih baik 

dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa mata pelajaran IPS, Materi 

Kehidupan Sosial Masyarakat 
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1. H0: µ1 ≤ µ2 

Hasil belajar sesudah diterapkannya strategi pembelajaran problem posing 

learning dan problem solving learning lebih kecil atau sama dengan hasil 

belajar sebelum diterapkannya strategi pembelajaran problem posing learning 

dan problem solving learning. 

2. Ha: µ1 > µ2 

Hasil belajar sesudah diterapkannya strategi pembelajaran problem posing 

learning dan problem solving learning lebih besar dari hasil belajar sebelum 

diterapkannya strategi pembelajaran problem posing learning dan problem 

solving learning. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1  Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiono, 2009: 2). 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah, berarti kegiatan itu didasarkan kepada 

ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional (dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal 

atau dapat dinalar oleh orang lain), empiris (dilakukan sesuai kenyataan, yang 

dapat dilihat dan dipahami), dan sistematis (menggunakan langkah-langkah 

tertentu yang bersifat logis).  

Menurut Sugiyono (2010: 6) metode penelitian pendidikan dapat diartikan 

sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat 

ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga 

suatu saat dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi 

masalah dalam bidang pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

Pre Experimen Design, metode penelitian Pre Experimen Design menurut 

Sugiyono (2009: 74) adalah hasil eksperimen yang merupakan variabel dependen 

itu bukan semata-mata dipengaruhi oleh variabel, karena tidak adanya kelas 

control dan sampel tidak dipilih secara random. Bentuk Pre Experimen Design 

yang digunakan adalah One Group Pretest-Posttest Design, hasil perlakuan dapat 

diketahui lebih akurat karena dapat membandingkan keadaan sebelum diberi 

perlakuan. 
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3.2  Desain Penelitian 

Desain dapat diartikan sebagai rancangan atau rencana, sehingga desain 

penelitian atau research design diartikan sebagai rancangan dalam penelitian. 

Kegiatan merancang biasanya dilakukan sebelum penelitian, yang meliputi 

langkah-langkah tertentu. Penelitian ini menggunakan metode One Group Pretest-

Posttest Design. Dalam penelitian ini peneliti memilih design ini karena peneliti 

menerapkan Pretest sebelum dikenai perlakuan untuk mengetahui keadaan awal 

dan menerapkan post-test setelah diberikan perlakuan, sehingga dapat diketahui 

adakah perbedaan antara sebelum dan sesudah diberi perlakuan.  

O1 X O2 

 

X  = treatment yang diberikan 

O1  = nilai pretest (sebelum diberi perlakuan) 

O2  = nilai posttest (sesudah diberi perlakuan) 

  Tempat Penelitian 

Penelitian ini sekolah yang dipilih oleh peneliti adalah SMP N 39 

Semarang. Alasan peneliti memilih sekolah tersebut karena berdasarkan 

pengamatan peneliti selama melakukan observasi, disaat pembelajaran 

berlangsung siswa lebih banyak tidak memperhatikan penjelasan guru. Hal 

tersebut karena strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru kurang tepat, 

sehingga siswa merasa jenuh.  
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3.3  Populasi dan Sampel  

3.3.1  Populasi 

  Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2006: 130). 

Sedangkan menurut Sugiyono (2009: 80) Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas : objek / subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 

39 Semarang yang terdiri atas sembilan kelas, yang masing-masing jumlah siswa 

dalam satu kelas adalah 32 siswa.  

3.3.2  Sampel 

 Menurut Soenarto (1987: 2), sebagaimana dikutip oleh Purwanto (242) 

sampel adalah suatu bagian yang dipilih dengan cara tertentu untuk mewakili 

keseluruhan kelompok populasi. Sedangkan menurut  Sudjana (2004: 85) sampel 

adalah sebagian dari populasi terjangkau yang memiliki sifat yang sama dengan 

populasi.  Langkah selanjutnya adalah menentukan cara pengambilan sampel, 

dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel menggunakan Purposive 

Sampling. Teknik penarikan sampel dengan Purposive Sampling (Sugiyono, 2009: 

85) dipilih karena teknik penentu sampel dengan pertimbangan-pertimbangan 

tertentu. Pertimbang-pertimbangan tersebut atas keadaan kemampuan siswa yang 

sama, guru yang sama, dan keinginan dari guru yang menjabat sebagai kurikulum. 

Sehingga penelitian yang dilaksanakan SMP Negeri 39 Semarang dengan dua 

kelas yang dipilih dengan teknik purposive sampling mendapatkan kelas VII E 
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(Sebagai kelas treatment Strategi Pembelajaran Problem Solving), dan VII F 

(Sebagai kelas treatment Strategi Pembelajaran Problem Posing). 

3.4  Variabel Penelitian 

  Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut (Sugiyono, 2012: 60). Sedangkan menurut Riyanto (2010: 11) variabel 

dapat diartikan sebagai suatu konsep yang memiliki nilai ganda, atau dengan kata 

lain suatu faktor yang jika diukur akan menghabiskan skor yang bervariasi.  

3.4.1  Identifikasi Variabel 

  Penelitian ini memiliki dua variabel yaitu variabel bebas atau independen 

(X) dan variabel terikat atau variabel dependen (Y). 

1. Variabel Bebas (X) 

 Menurut Sugiyono (2009: 39) Variabel bebas atau Variabel Independen 

adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel terikat (dependen). Variabel bebas 

(X) dalam penelitian ini adalah Strategi pembelajaran yang digunakan 

dalam pembelajaran di kelas dengan strategi pembelajaran Problem Posing 

dan Problem Solving. 

2. Variabel Terikat (Y) 

 Variabel terikat (dependen) merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2009: 39). 

Penelitian ini yang dimaksud Variabel terikat (dependen) adalah hasil 
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belajar siswa berupa nilai-nilai dari hasil mengerjakan tugas kelompok, 

dan post-test. 

3.4.2  Definisi Operasional Variabel 

  Menurut Hamid (2015) definisi operasional adalah pernyataan yang sangat 

jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman penafsiran karena dapat 

diobservasi dan dibuktikan perilakunya. Dalam penerapan strategi pembelajaran 

Problem Posing dan Strategi pembelajaran Problem Solving (sebagai variabel 

Bebas X) peneliti membatasi pada hasil belajar siswa (sebagai variabel Terikat Y). 

3.4.2.1  Penerapan Strategi Problem Posing dan Strategi Problem Solving 

  Penerapan merupakan perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut para 

ahli berpendapat bahwa penerapan adalah suatu perbuatan mempraktikan suatu 

teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu 

kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah 

terencana dan tersusun sebelumnya.  

  Penerapan Strategi Problem Posing dan Strategi Problem Solving adalah 

kegiatan mempraktikan strategi problem posing dan strategi problem solving yang 

sengaja dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yaitu dengan 

meningkatnya hasil belajar siswa setelah menerapkan strategi problem posing dan 

strategi problem solving. Seperti yang dijelaskan diawal bahwa strategi problem 

posing adalah pembelajaran yang mewajibkan siswa mengajukan pertanyaan yang 

kemudian siswa tersebut juga harus bisa menjawab atas pertanyaan yang 

dibuatnya, sedangkan strategi problem solving merupakan bagian dari 

pembelajaran berbasis masalah, maka menurut strategi pemecahan masalah. 
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Dalam pembelajaran siswa dihadapkan dengan masalah-masalah sosial kemudian 

siswa sendiri yang memecahkan permasalahan yang muncul.  

3.4.2.2 Hasil Belajar 

  Hasil belajar dalam pembelajaran menurut Sudjana (2000: 22) adalah 

kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah menerima pengalaman belajar dalam 

pembelajaran. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa Menurut Bloom sebagaimana 

dikutip oleh Suprijono (2012: 6) hasil belajar mencakup kemampuan ranah 

kognitif (cognitive domain), ranah afektif (affective domain), dan ranah 

psikomotorik (psychomotorik). Dalam penelitian ini hasil belajar dimaksudkan 

untuk mengukur tingkat keberhasilan penerapan strategi problem posing dan 

problem solving, dengan  memfokuskan hasil belajar pada aspek kognitif, dengan 

tetap mempertimbangan aspek afektif dan aspek psikomotorik, sehingga hasil 

belajar yang diperoleh dari aspek kognitif dalam penelitian ini diwujudkan dalam 

nilai atau skor yang dapat diperoleh dari hasil tes, observasi dan lain-lain. 

Selanjutnya indikator yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 1) bagaimana 

penerapan Strategi Problem Posing dan Strategi Problem Solving, 2) hasil belajar 

siswa setelah mengerjakan pre-test dan post-tes.  

3.5  Teknik Pengumpulan Data 

  Menurut Muhidin dan Maman (2011: 19) data adalah segala fakta atau 

keterangan tentang sesuatu yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu 

informasi, dan informasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran, 

keterangan, dan fakta yang akurat mengenai suatu kejadian atau kondisi tertentu. 

Oleh karena itu perlu teknik pengumpulan data yang tepat, dan sesuai dengan 
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karakteristik mengenai pengamatan yang akan diungkap. Dengan kata lain teknik 

pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data.   

  Mengacu pada penjelasan tersebut, maka Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah :  

3.5.1  Observasi  

  Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek 

penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Riduwan, 2013: 30). 

Selain itu, menurut Sutrisno (1986) sebagaimana dikutip oleh Sugiyono (2009: 

145) berpendapat bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu 

proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua 

diantaranya adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.  

  Menurut Sugiyono (2009: 145) dari segi proses pelaksanaan pengumpulan 

data, observasi dapat dibedakan menjadi dua, diantaranya adalah participant 

observation (Observasi berperan langsung) artinya adalah dalam penelitian 

observer ikut merasakan sebagai sumber data peneliti disamping sebagai 

pengamat, dan non participant observation (Observasi tidak berperan langsung) 

berarti observer tidak ikut serta dalam kegiatan sumber data, observer hanya 

sebagai pengamat independen. Selanjutnya dari segi instrumentasi yang 

digunakan, maka observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur yang 

merupakan observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang 

akan diamati, kapan, dan dimana tempatnya, dan tidak terstruktur yang merupakan 
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observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan 

diobservasi.  

  Berdasarkan penjelasan tersebut dalam Penelitian ini peneliti meneliti 

semua kegiatan belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran menggunakan Metode 

Observasi terstruktur, yang dilaksanakan secara non participant observation 

(Observasi tidak berperan langsung). Maksudnya adalah dalam kegiatan observasi 

ini peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan oleh guru, peneliti 

(observer) hanya sebagai pengamat independen yang mengamati pelaksanaan 

strategi pembelajaran Strategi Problem Posing dan Strategi Problem Solving, 

yang aspeknya mencakup kegiatan pembelajaran awal, kegiatan inti dan kegiatan 

penutup, dengan cara pengamatan atau kegiatan observasi sesuai dengan 

instrument penelitian yang dirumuskan atau dirancang secara sistematis yang telah 

teruji validitas dan reabilitasnya sebelum melakukan observasi.  

3.5.2  Kuesioner (Angket)  

  Metode Kuesioner (Angket) penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

keefektifan hasil penerapan strategi problem posing learning dalam pembelajaran. 

Riyanto (2010: 87) membedakan dua jenis angket berdasarkan itemnya 

diantaranya adalah angket terbuka dan angket tertutup. Angket terbuka (angket 

isian) merupakan angket yang berupa item-item pertanyaan yang tidak disertai 

alternative jawabannya, dengan harapan responden (siswa) yang memberi 

komentar atau pendapat. Angket tertutup merupakan angket yang menghendaki 

jawaban pendek dan disertai jawaban alternative, sehingga responden hanya 

menjawab berdasarkan jawaban alternative yang telah disediakan.  
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  Pada pelitian ini peneliti memilih untuk menggunakan angket tertutup 

karena akan memudahkan peneliti dalam menganalisis. Pilihan jawaban yang 

disajikan dalam angket adalah ukuran atau skala yang telah dimodifikasi dengan 

empat pilihan jawaban misalnya Ya (Y), Kadang-kadang (K), dan Tidak (T). 

Dalam penelitian ini pertanyaan yang diberikan bersifat positif dan negatif, 

sehingga skor positif yang diberikan untuk masing-masing jawaban yaitu sangat 

Ya (Y=3), Kadang-kadang (K=2), dan Tidak (T=1) dan skor negatif yang 

diberikan untuk masing-masing jawaban yaitu Ya (Y=1), Kadang-kadang (K=2), 

dan Tidak (T=3). Dalam penelitian ini angket diberikan hanya satu kali, setelah 

akhir dari pembelajaran. Adapun yang dicari dari Angket yang diberikan kepada 

siswa adalah sebagai cross cek pembelajaran yang dilakukan oleh guru, sekaligus  

untuk mengetahui ketertarikan siswa terhadap strategi pembelajaran yang telah 

dilakukan, dan mengetahui karakteristik strategi pembelajaran yang diinginkan 

oleh siswa.  

3.5.3 Tes 

  Dalam penelitian ini peneliti akan mengadakan dua kali test yaitu Pre-test 

dan  Post-test. Metode Tes yang digunakan adalah tes berbentuk objektif berupa 

soal pilihan ganda. Tes yang diberikan dalam penelitian ini ada dua yaitu : 

1) Pre-test : Pre-test merupakan langkah awal yang dipilih untuk 

mengetahui sejauh mana kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran, soal Pre-test disusun oleh peneliti merupakan soal-soal 

dalam bentuk pilihan ganda.  
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2) Post-test : dalam hal ini post-test dilakukan di akhir, hasil akhir setelah 

pembelajaran dengan strategi problem posing dilakukan. Sehingga 

dapat diketahui perbedaan hasil pembelajaran yang dilakukan oleh 

siswa sebelum dan sesudah dilaksanakan pembelajaran. 

  Metode pengumpulan data menggunakan test ini juga digunakan untuk 

mengetahui perbedaan hasil bejar sebelum dan sesudah penerapan Strategi 

Problem Posing dan Strategi Problem Solving. 

3.5.4 Dokumentasi 

  Metode dokumentasi digunakan peneliti untuk memperoleh data terkait 

dengan perencanaan pembelajaran yakni berupa desain pembelajaran (Silabus dan 

RPP), soal-soal Pre-Post Test, dan tugas-tugas kelompok siswa. Selain itu metode 

dokumentasi juga digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh dari 

penggunaan metode observasi dan hasil tes, supaya hasil penilitian ini lebih dapat 

dipercaya ditunjukan juga bukti penelitian berupa dokumentasi gambar atau foto 

yang dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari proses belajar 

mengajar. 

3.6 Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian menurut Widoyoko (2013: 51) merupakan alat bantu 

yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian dengan cara 

melakukan pengukuran. Dengan pengukuran akan diperoleh data yang objektif 

yang diperlukan untuk menghasilkan kesimpulan penelitian yang objektif pula. 

Intrumen dalam penelitian ini berupa soal-soal Pretest-Postest. Soal-soal Pretest-

Postest akan diuji validitas-reabilitas dengan kelas diluar sampel yang ditentukan. 
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3.6.1  Uji Validitas dan Reabilitas Instrument 

Tujuan melakukan suatu penelitian adalah untuk mendapatkan data yang 

sesuai dengan harapan dan valid, oleh karena itu dalam penelitian membutuhkan 

instrument yang valid dan reliabel agar data yang diperoleh valid dan benar. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian instrument menjadi penentu 

baik-buruknya data penelitian yang diperoleh.  Menurut Widoyoko (2013: 141) 

instrument dikatakan valid apabila instrument tersebut dapat dengan tepat 

mengukur apa yang hendak diukur. Dengan kata lain instrument yang valid akan 

menghasilkan data yang valid pula, dan sebaliknya.  

3.6.1.1 Validitas 

Kata “valid” menurut Widoyoko (2013: 141) diistilahkan dengan kata 

“cermat” sehingga validitas diterjemahkan dengan istilah “kecermatan”. Selain itu 

menurut Sugiyono (2006: 168) validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan 

tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrument. Instrument yang valid 

mempunyai validitas (data valid) yang tinggi, dan sebaliknya.  

Analisis Instrument pada penelitian ini dilakukan uji validitas dan uji 

reabilitas instrument. Validitas Menurut Djaali dan Mulyono (2008: 49), 

sebagaimana dikutip oleh Muhlis (2014: 14) adalah sejauh mana suatu alat ukur 

atau tes melakukan fungsinya atau mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan 

kata lain validitas adalah kecocokan antara alat ukur (tes) dengan sasaran ukur. 

Agar alat ukur (tes) dalam penelitian valid, maka sebelum melaksanakan 

penelitian dilakukan penyusunan instrument yang disusun berdasarkan kisi-kisi. 

Uji reabilitas dilakukan untuk menguji tingkat kevalidan data yang diperoleh. 
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Hasil perhitungan reliabilitas tersebut selanjutnya dikonsultasikan dengan uji t 

untuk mengetahui apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah diterapkannya 

strategi pembelajaran. Uji t tersebut berdasarkan nilai pretest dan posttest yang 

diperoleh siswa dengan mengerjakan soal, dengan hipotesis sebagai berikut. 

Ho = µ1 ≤ µ2 

Ha = µ1 > µ2 

Uji t menggunakan rumus : 

 

keterangan. 

MD  = Mean dari perbedaan pretest dengan posttest 

∑d  = Jumlah kuadrat deviasi 

N  = Subjek pada sampel  

Arikunto (2006: 306) 

Selanjutnya setelah mengetahui hasil uji t, maka akan dicari perbedaan 

rata-rata peningkatan hasil belajar antara problem posing learning dengan 

problem solving learning dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 

 

 

 

Keterangan. 
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   = nilai rata – rata pretest 

n1 = jumlah sampel posttest 

n2 = jumlah sampel pretest 

  
 = varian posttest 

  
 = varian pretest 

Sudjana (2005:239) 

Menurut distribusi sampling diterima apabila Ho diterima apabila  -t(1-

1/2a)(n1+n2-2) < t < t(1-1/2a)(n1+n2-2). 

3.6.1.2 Reabilitas 

Data yang reliabel menurut arikunto (2006: 178) merupakan data yang 

dipercaya, jadi dapat diandalkan. Instrument reliabilitas instrumen merupakan 

syarat untuk pengujian validasi instrument. Sehingga menurut sugiyono (2012: 

174) pengujian reliabilitas instrumen perlu dilakukan meskipun instrumen yang 

telah lolos uji validitas pasti sudah reliabel. Dalam penelitian ini peneliti menguji 

reliabilitas menggunakan rumus teknik korelasi K-R20 yang diketemukan oleh 

Kuder dan Richardson (Arikunto Suharsimi, 2007: 100) sebagai berikut. 

 

Keterangan: 

r11 = reliabelititas tes secara keseluruhan 

∑pq = jumlah hasil kali perkalian antara p dan q 
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P = proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

q = proporsi subjek yang menjawab item dengan salah 

n = banyaknya aitem 

s = standar devisiasi dari tes 

Harga r yang diperoleh kemudian dikonsultasikan dengan r table dengan taraf 

signifikan 5% jika r hitung > r maka alat ukur tersebut reliabilitasi signifikan. 

Table 3.6 Kriteria tingkat reabilitas: 

Nilai reliabilitas Kriteria  

0,001-0,200 

0,201-0,400 

0,401-0,600 

0.601-0,800 

0,801-1,000 

Sangat rendah  

Rendah 

Cukup 

Tinggi 

Sangat tinggi 

 

3.6.1.3 Tingkat Kesukaran Soal 

Tingkat kesukaran adalah persentase jumlah siswa yang menjawab soal 

benar. (Arikunto Suharsimi, 2007: 208) besarnya indeks dapat dihitung dengan 

rumus: 

P=
 

  
 

Keterangan: 

P = indeks kesukaran soal 
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B = banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar 

JS = jumlah seluruh siswa peserta tes 

 

Table 3.6.1 Kriteria Indeks Keseluruhan 

Nilai indeks keseluruhan Kriteria 

0,00-0,10 Sangat sukar 

0.11-0,30 Sukar 

0,31-0,70 Sedang 

0,71-0,90 Mudah 

<0,91 Sangat mudah 

 

3.7  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah suatu cara mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, 

dokumetasi, yang dapat digunakan sebagai pendukung, dengan cara 

mengorganisirkan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

diri sendiri maupun oleh orang lain (Hamid, 2015). 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-kuantitatif. 

Menurut Sugiyono (2003: 14) penelitian kuantitatif adalah penelitian yang 
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perolehan datanya berupa data angka atau data kualitatif yang diangkakan. 

Sedangkan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) 

tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain 

(Sugiyono, 2003: 11), sehingga penelitian deskriptif-kuantitatif adalah data yang 

diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik 

(disajikan dalam bentuk persentase) yang digunakan kemudian diinterprestasikan.  

Data yang diperoleh selanjutnya akan diolah dengan metode analisis 

deskriptif-kuantitatif (dalam bentuk persentase). Metode ini digunakan untuk 

membahas hasil penelitian yang masih berupa data mentah atau data angka-angka 

hasil tes, sehingga diperoleh gambaran hasil akhir penelitian bagaimana 

penerapan strategi pembelajaran dan hasil belajar. Penelitian ini akan menyajikan 

data-data dalam bentuk persentase yang kemudian dipertegas dengan diskripsi 

(uraian-uraian kata).  

3.7.1     Validasi Angket 

 Teknik analisis hasil angket menggunakann teknik kuantitatif deskriptif 

untuk menghitung hasil angket validasi pakar materi dan media Analisis data 

angket menggunakan skala liker yang dibuat dalam bentuk checklish dengan 

kriteria sebagai berikut  

Y    (Ya)  : 3  

K  (Kadang-kadang) : 2  

T   (Tidak Pernah) : 1  
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Kemudian skor yang diperoleh dari seluruh aspek yang dinilai kemudian 

dihitung dengan rumus sebagai berikut 

 NP=
 

  
 x100% 

Keterangan : 

NP  = Nilai Persen yang dicari 

R  = Skor yang diperoleh 

SM  = Skor Maksimal 

 Hasil persentase yang telah diperoleh tersebut kemudian ditransformasikan 

kedalam tabel supaya pembacaan hasil penelitian menjadi mudah. Menurut Akbar 

(2013: 78) untuk menentukan kriteria kualitatif dilakukan dengan cara sebagai 

berikut. 

a. Menentukan persentase skor maksimal= 
   

   
        100 

b. Menentukan persentase skor terendah= 
  

    
 X 100% = 20% 

c. Menentukan range= 100 – 20 = 80 

d. Menentukan interval yang dikehendaki = 3 (Ya, Tidak, Kadang-

kadang). 

e. Menentukan lebar interval= 
  

 
 = 16 

Berdasarkan perhitungan di atas, maka range persentase dan kriteria 

kualitatif dapat ditetapkan sebagaimana dalam table berikut. 
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Tabel 3.7.1 Persentase dan Kriteria Kualitatif oleh Pakar 

Interval Kriteria Kriteria  

85%≤NP≤100% Sangat baik 

69%≤NP≤84% Baik   

53%≤NP≤68% Cukup baik 

37%≤NP≤52% Kurang baik 

20%≤NP≤36% Tidak baik 

 

3.7.2 Analisis Hasil Belajar 

Analisis hasil tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar. Hasil belajar 

siswa diperoleh nilai tes berupa soal pilihan ganda yang berjumlah 25, yang 

dianalisis dengan rumus sebagai berikut  

 

Keterangan : 

NA = nilai Akhir 

A   = Jumlah Soal Benar 

 Siswa dikatakan tuntas apabila Nilai Akhir (NA) mencapai ≥70. 

 Nilai ketuntasan klasikal dapat dianalisis dengan rumus sebagai berikut: 

    
             

      
      

Keterangan:  

N = ketuntasan klasikal siswa           

NA=  ∑A × 4 

 



70 
 

 

Strategi pembelajaran dikatakan efektif apabila hasil belajar siswa 

memenuhi kriteria ketuntasan klasikal sebesar ≥75% siswa mencapai nilai KKM. 

3.7.3 Angket Ketertarikan Siswa  

Analisis data angket ketertarikan siswa disajikan dalam deskriptif 

persentase. Adapun langkah-langkah untuk menganalisi data dari angket siswa 

dilakukan dengan cara yang sama pada langkah-langkah analisis angket validasi 

oleh pakar. 

Hasil persentase yang telah diperoleh dari analisis data kemudian 

ditransformasikan ke dalam tabel supaya pembecaan hasil penelitian menjadi 

mudah. Untuk menentukan criteria kualitatif dengan cara sebagai berikut: 

a. Menentukan persentase skor maksimal= 
  

  
         100 

b. Menentukan persentase skor terendah= 
  

   
 X 100% = 20% 

c. Menentukan range= 100 – 20 = 80 

d. Menentukan interval yang dikehendaki = 3 (Ya, Tidak, Kadang-

kadang). 

e. Menentukan lebar interval= 
  

 
 = 16 

Berdasarkan perhitungan di atas, maka range persentase dan kriteria 

kualitatif dapat ditetapkan sebagaimana dalam table berikut. 

Tabel 3.7.2 Persentase Dan Kriteria Kualitatif Ketertarikan Siswa 

Interval Kriteria Kriteria  

85%≤NP≤100% Sangat baik 
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69%≤NP≤84% Baik   

53%≤NP≤68% Cukup baik 

37%≤NP≤52% Kurang baik 

20%≤NP≤36% Tidak baik 

 

 Ketuntasan klasikal dari kemampuan siswa pada saat proses 

pembelajaran dapat dianalisis dengan rumus sebagai berikut: 

    
             

      
      

Keterangan:  

N = ketuntasan klasikal siswa           

 Strategi Pembelajaran dikatakan efektif meningkatkan kemampuan siswa 

apabila ketuntasan klasikal memperoleh persentase sebesar ≥75% . 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Sekolah 

Sekolah sebagai tempat penelitian ini adalah di SMP Negeri 39 Semarang, 

yang beralamatkan di jalan Sompok No. 43A Semarang, Kec. Semarang selatan, 

Kota Semarang. SMP Negeri 39 Semarang ini mempunyai luas tanah 9774 m2. 

SMP Negeri 39 Semarang memiliki 27 ruang kelas, yang terdiri dari kelas VII 

berjumlah 9 ruang kelas, kelas VIII dengan jumlah  9 ruang kelas, dan kelas IX 

juga dengan jumlah 9 ruang kelas. Masing-masing kelas terisi ± 32 siswa, jumlah 

guru ± 57 orang dengan rata-rata pendidikan terakhir adalah Sarjana dn berstatus 

PNS. Selain itu, SMP Negeri 39 Semarang juga mempunyai fasilitas lain seperti 

laboratorium IPA, laboratorium olah raga dan seni, mushola, UKS, dan 

perpustakan dengan koleksi buku yang bervariasi dan temapt yang nyaman, 

sehingga tidak jarang saat pembelajaran berlangsung mata pelajaran tertentu 

memanfaatan perpustakaan sebagai kelas.  

4.2 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian mengenai Penerapan strategi pembelajaran Problem Solving 

Learning dan strategi pembelajaran Problem Posing Learning pada mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial materi kehidupan sosial masyarakat dilakukan dengan 

cara analisis hasil observasi, angket siswa dan hasil pre-test dan post-test. Analisis 

menggunakan skala Likert untuk mengukur hasil observasi, dan angket siswa. 

Variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator  variabel  untuk 
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menyusun item pernyataan atau pertanyaan instrumen penelitian. Berikut ini 

kategori skor persentase yang akan digunakan dalam analisis skor angket. 

Tabel 4.1 Skor Persentase dan Kategori untuk hasil observasi dan angket 

Skor Akhir Kategori 

84% - 100% Sangat Baik  

68%- 83% Baik 

52% - 67% Cukup Baik 

36 %- 51% Tidak Baik 

20%- 35% Sangat Tidak Baik 

 

4.2.1 Hasil Observasi  

Tiap-tiap penerapan strategi pembelajaran Problem Solving Learning dan 

strategi pembelajaran Problem Posing Learning dilakukan observasi empat kali 

pertemuan selama pembelajaran berlangsung, sehingga memperoleh hasil 

observasi penerapan strategi pembelajaran Problem Solving Learning dan strategi 

pembelajaran Problem Posing Learning berikut ini. 

Tabel 4.2 Hasil Observasi Strategi Pembelajaran Problem Solving Learning 

Strategi Pembelajaran 

Problem Solving Learning 

di kelas VII E 

Skor Max 
Skor yg 

diperoleh 
Persentase Kategori 

1. Kegiatan Awal 

(pembukaan) 

 Menarik 

perhatian siswa 

 Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

 Menjelaskan 

pedoman atau 

petunjuk 

pembelajaran 

5 4 80.00% B 
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 Menstimulir atau 

memberi 

motivasi kepada 

siswa 

 Merefleksi materi 

yang telah 

diajarkan 

sebelumnya 

2. Kegiatan Inti 

 Menjelaskan isi 

pembelajaran 

 Memberikan 

permasalahan 

kepada siswa 

yang berkaitan 

dengan materi  

 Membimbing 

siswa dalam 

mengidentifikasi 

permasalahan 

 Guru membantu 

siswa untuk 

merumuskan dan 

memahami 

masalah secara 

benar 

(Representasi 

permasalahan)  

 Membimbing 

siswa melakukan 

perencanaan 

pemecaham 

masalah 

(perencanaan 

permasalahan) 

 Membimbing 

siswa 

menerapkan 

perencanaan yang 

telah dibuat 

7 7 100.00% SB 
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(menerapkan 

perecanaan) 

 Membimbing 

siswa dalam 

melakukan 

penilaian 

terhadap 

perencanaan 

pemecahan 

masalah (menilai 

perencanaan) 

3. Kegiatan Penutup 

 Merangkum atau 

menyimpulkan 

permasalahan 

yang telah 

muncul 

berdasarkan 

materi 

 Membimbing 

siswa melakukan 

penilaian 

terhadap hasil 

pemecahan 

masalah (menilai 

hasil pemecahan 

masalah)  

2 1 50.00% TB 

Berdasarkan hasil observasi yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa 

rata-rata hasil penerapan strategi pembelajaran Problem Solving Learning di kelas 

VII E sudah dalam kategori Baik dengan persentase keberhasilan sebesar 76.67%, 

sehingga dalam pelaksanaan pembelajarannya guru sudah mampu menerapkan 

langkah-langkah pembelajaran Problem Solving Learning dengan baik, akan 

tetapi masih perlu mengingat dan memperbaiki langkah-langkah pembelajaran 

pada saat awal pembelajaran dan pada  kegiatan penutup.  Hasil persentase 
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tertinggi terlihat pada kegiatan inti dengan persentasi 100.00%  dimana kegiatan 

pembelajaran berlangsung guru benar-benar membimbing siswa berdasarkan 

langkah-langkah strategi pembelajaran Problem Solving Learning. Hasil 

perhitungan observasi Strategi Pembelajaran Problem Solving Learning dapat 

dilihat pada lampiran 15 halaman 206  

Tabel 4.3 Hasil Observasi Strategi Pembelajaran Problem Posing Learning 

Strategi Pembelajaran 

Problem Posing Learning 

di kelas VII E 

Skor Max 
Skor yg 

diperoleh 
Persentase Kategori 

1. Kegiatan Awal 

(pembukaan) 

 Menarik 

perhatian siswa 

 Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

 Menjelaskan 

pedoman atau 

petunjuk 

pembelajaran 

 Menstimulir atau 

memberi 

motivasi kepada 

siswa 

 Merefleksi materi 

yang telah 

diajarkan 

sebelumnya 

5 4 80.00% B 

2. Kegiatan Inti 

 Menjelaskan 

materi pelajaran 

dengan 

menampilkan 

media (slide 

6 5 83.33% B 
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presentasi, dll) 

 Memberi contoh 

soal dan soal 

latihan setelah 

pembelajaran 

 Memberikan 

kesempatan 

kepada siswa 

untuk bertanya 

hal-hal yang 

belum jelas 

 Memberikan 

kesempatan 

kepada siswa 

untuk membuat 

pertanyaan soal 

temuan dan 

menyelesaikanny

a 

 Melakukan 

pendampingan 

kepada siswa yag 

mengalami 

kesulitan 

 Siswa diminta 

untuk menyajikan 

pertanyan dan 

jawabannya di 

depan kelas 

sehingga terjadi 

tukar pendapat 

atau umpan balik   

3. Kegiatan Penutup 

 Mengarahkan 

siswa untuk 

merangkum atau 

menyimpulkan 

materi yang telah 

disajikan dan 

dikaitkan dengan 

3 3 100.00% SB 
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materi yang telah 

dijelaskan 

 Melakukan 

penilaian 

 Memberikan 

tugas rumah 

tentang materi 

yang telah 

diajarkan 

Hasil observasi penerapan strategi pembelajaran Problem Posing Learning 

yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil penerapan strategi 

pembelajaran Problem Posing Learning di kelas VII F dalam kategori Baik 

dengan persentase keberhasilan sebesar 87.78%. Sehingga dalam pelaksanaan 

pembelajarannya guru juga sudah mampu menerapkan langkah-langkah 

pembelajaran Problem Posing Learning dengan baik, akan tetapi masih perlu 

memperbaiki langkah-langkah pembelajaran pada saat awal pembelajaran dan 

pada  kegiatan inti pembelajaran.  Hasil persentase tertinggi terlihat pada kegiatan 

penutup dengan persentasi 100.00%. Hasil perhitungan observasi Strategi 

Pembelajaran Problem Posing Learning dapat dilihat pada lampiran 14 halaman 

204 

4.2.2 Hasil Angket Siswa  

Pengumpulan data dalam penelitian ini selain observasi adalah dengan 

menggunakan angket siswa. Dimana angket tersebut sebagai pendukung 

penerapan strategi pembelajaran dengan kata lain, siswa benar merasakan 

(diterapkan) atau tidak (diterapkan) penerapan strategi pembelajaran Problem 

Solving Learning dan strategi pembelajaran Problem Posing Learning. Hasil 

angket siswa dikelompokan berdasarnya sub-variabel yang menunjukkan langkah-
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langkah strategi pembelajaran dan untuk mempermudah menganalisisnya, berikut 

ini adalah hasil angket siswa : 

Tabel 4.4 Hasil Angket Siswa Strategi Pembelajaran Problem Solving Learning 

Strategi Pembelajaran Problem Solving Learning di 

kelas VII E 
Persentase Kategori 

1. Sub-var Identifikasi Permasalahan 

 Memunculkan masalah 

 Memotivasi siswa untuk terlibat dalam 

masalah 

 Identifikasi masalah yang dimunculkan 

83.33% B 

2. Sub-var Representasi Permasalahan 

 Merumuskan dan memahami masalah yang 

dimunculkan 

76.25% B 

3. Sub-var Perencanaan Permasalahan 

 Melakukan pemecahan masalah 

74.48% B 

4. Sub-var Menerapkan atau Implementasi 

Perencanaan 

 Menerapkan rencana pemecahan masalah 

74.22% B 

5. Sub-var menilai perencanaan 

 Melakukan penilaian terhadap perencanaan 

pemecahan masalah 

51.56% KB 

6. Sub-var menilai hasil perencanaan 

 Melakukan penilaian terhadap hasil 

pemecahan masalah  

65% KB 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa dalam penerapan 

strategi pembelajaran Problem Solving Learning pada sub variabel menilai 

perencanaan dan menilai hasil perencanaan masih Kurang Baik. Pada sub variabel 

Identifikasi Permasalahan sampai pada Sub variabel Menerapkan atau 

Implementasi Perencanaan sudah dalam kategori Baik, sehingga rata-rata yang 

diperoleh dari hasil angket siswa adalah sebesar 70.81% dengan kategori Baik, hal 

tersebut berarti bahwa penerapan strategi pembelajaran Problem Solving Learning 
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sudah dilakukan dengan baik di kelas VII E. Hasil perhitungan angket siswa pada 

penerapan Strategi Pembelajaran Problem Solving Learning dapat dilihat pada 

lampiran 22 halaman 218 

Tabel 4.5 Hasil Angket Siswa Strategi Pembelajaran Problem Posing Learning 

Strategi Pembelajaran Problem Posing Learning di 

kelas VII E 
Persentase Kategori 

1. Sub-var Analisis dan Penjelasan Materi Kepada 

Siswa 

 Menjelaskan materi dengan memunculkan 

gambar ataupun cerita 

 Memotivasi siswa dalam memahami materi 

dan mengkaitkanna dalam kehiduapan di 

lingkungan sekitar 

86.90% SB 

 

2. Sub-var Memberi Contoh-Contoh 

Kasus/Latihan Soal 

 Mengemukakan contoh-contoh kasus yang 

sering terjadi di lingkungan sekitar tempat 

tinggal 

 Menyiapkan siswa untuk mencari contoh 

lain yang terjadi di lingkungan sekitar 

tempat tinggal 

80.21% B 

3. Sub-var Membimbing Temuan Pertanyaan 

Baru 

 Menyiapkan siswa dlam beberapa kelompok 

 Membimbing merumuskan permasalahan 

80.83% B 

4. Sub-var Menyajikan Soal Temuan 

 Menyiapkan soal atau pertanyaan temuan 

dengan cara dan karya yang sesuai 

72.40% B 

5. Sub-var Menganalisis dan Mengevaluasi Hasil-

Hasil Temuan 

 Melakukan refleksi atau evaluasi terhadap 

hasil temuan 

81.25% B 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa dalam penerapan strategi 

pembelajaran Problem Posing Learning pada sub-sub variabel sudah mencapakai 
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kategori Baik, dan capaian persentasi tertinggi adalah pada sub variabel Analisis 

dan Penjelasan Materi Kepada Siswa dengan pengertian dalam sub variabel ini 

sudah diterapkan dengan baik oleh guru. Rata-rata yang diperoleh dari hasil 

angket siswa adalah sebesar 80.32% dengan kategori Baik, dengan demikian 

kemungkinan besar penerapan  strategi pembelajaran Problem Posing Learning di 

kelas VII F rata-rata baik antara guru dan siswa saling menerima. Hasil 

perhitungan angket siswa pada penerapan Strategi Pembelajaran Problem Posing 

Learning dapat dilihat pada lampiran 20 halaman 210 

4.2.3 Hasil Belajar Siswa  

Sebelum diterapkannya strategi pembelajaran Problem Solving Learning (di 

kelas VII E) dan strategi pembelajaran Problem Posing Learning (di kelas VII F) 

masing-masing kelas diberikan pre-test mengenai materi kehidupan sosial 

masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui kondisi awal kedua kelompok 

apakah memiliki kondisi awal yang sama atau tidak. Data test awal pada kelas 

strategi pembelajaran Problem Solving Learning (di kelas VII E) menunjukkan 

bahwa rata-rata hasil tes awal pada kelas tersebut adalah mencapai 62 dengan nilai 

tertingi 80 dan nilai terendah 46. Test awal pada kelas strategi pembelajaran 

Problem Posing Learning (di kelas VII E) menunjukkan bahwa rata-rata hasil tes 

awal pada kelas tersebut adalah mencapai 59 dengan nilai tertingi 86 dan nilai 

terendah 40. Hasil perhitungan Hasil Belajar Pre-test Strategi Pembelajaran 

Problem Solving Learning dan Problem Posing Learning dapat dilihat pada 

lampiran 10 halaman 198 
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Tabel 4.6 Hasil Belajar Pre-test Strategi Pembelajaran Problem Solving Learning 

dan Problem Posing Learning 

Sumber Variasi Problem Solving Learning 

(di kelas VII E) 

Problem Posing Learning 

(di kelas VII F) 

 

Pre-test Pre-test 

Jumlah 1984 1874 

Rata-rata 62 59 

Varians 130.58 269.47 

Maksimal 80 86 

Minimal 46 40 

∑ Tuntas 11 12 

% Tuntas 34.37 37.5 

Setelah dilakukan pembelajaran berdasarkan strategi pembelajaran 

Problem Solving Learning (di kelas VII E) dan strategi pembelajaran Problem 

Posing Learning (di kelas VII F) untuk mengetahui adanya perbedaan antara 

sebelum dan sesudah dilakukan treatment, maka dilakukan posttest pada masing-

masing kelas. Rata-rata hasil belajar kelas strategi pembelajaran Problem Solving 

Learning (di kelas VII E) menunjukkan hasil tes akhir mencapai 71,06 dengan 

nilai tertingi 88 dan nilai terendah 52. Test akhir pada kelas strategi pembelajaran 

Problem Posing Learning (di kelas VII E) menunjukkan bahwa rata-rata hasil tes 

akhir pada kelas tersebut adalah mencapai 74 dengan nilai tertingi 92 dan nilai 

terendah 52. Hasil perhitungan Hasil Belajar Post-test Strategi Pembelajaran 

Problem Solving Learning dan Problem Posing Learning dapat dilihat pada 

lampiran 11 halaman 200 

 



83 
 

 

Tabel 4.7 Hasil Belajar Post-test Strategi Pembelajaran Problem Posing Learning 

dan Problem Posing Learning 

Sumber Variasi Problem Solving Learning 

(di kelas VII E) 

Problem Posing Learning 

(di kelas VII F) 

Post-test Post-test 

Jumlah 2274 2376 

Rata-rata 71.06 74 

Varians 97.54 89.22 

Maksimal 88 92 

Minimal 52 52 

∑ Tuntas 23 26 

% Tuntas 71.87 81.25 

Pembelajaran berbasis masalah  Problem Solving Learning (di kelas VII E) 

dan Problem Posing Learning (di kelas VII F) pada mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial berpengaruh terhadap ketuntasan hasil belajar siswa, hal 

tersebut ditunjukan dari hasil ketuntasan menggunakan One Group Pre-Test dan 

Post-Test. Peningkatan hasil belajar antara pre-tast dan post-test dihitung dengan 

menggunakan Uji Gain dengan rumus     seperti berikut ini :  

Tabel 4.8 Peningkatan Hasil Belajar Pre-Post test Strategi Pembelajaran Problem 

Posing Learning dan Problem Posing Learning 

No.  Kriteria  

Kelas E (Problem 

Solving Learning) 

Kelas F (Problem 

Posing Learning) 

Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

1. Maksimal 80 88 86 92 

2. Minimal 46 52 40 52 

3. Rata-rata 62 71.06 59 74 
4. ∑ Tuntas 11 23 12 26 

5. % Tuntas 34.37 71.87 37.5 81.25 

% Peningkatan hasil 

belajar 

23.85 37.86 

Spost – Spre 

100 - Spre 

 

g = 
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* peningkatan hasil belajar dapat di lihat di lampiran 12 dan 13 halaman 201-202 

 

 

 

4.2.4 Hasil Persentase Penerapan Strategi Pembelajaran Problem Solving 

Learning dan strategi pembelajaran Problem Posing Learning 

Persentase penerapan strategi pembelajaran problem solving learning dan 

strategi pembelajaran problem posing learning berdasarkan kegiatan siswa dalam 

proses pembelajaran adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.9 Hasil Penerapan Strategi Pembelajaran Problem Solving Learning 

dan strategi pembelajaran Problem Posing Learning 

No. Aspek yang diamati 
Skor yang 

diperoleh 
Skor maksimal 

1. Strategi Pembelajaran Problem 

Solving Learning 

  

a. Kemampuan bekerja sama 

dengan kelompok 
4 

5 

b. Memahami masalah 3 5 

c. Menyampaikan ide 3 5 

d. Menyelesaikan masalah 3 5 

e. Membuat kesimpulan 4 5 

∑ skor 

Persentase 

Kriteria  

17 25 

68 100 

B SB 

2.  Strategi Pembelajaran Problem 

Posing Learning 
 

 

a. Kemampuan bekerja sama 

dengan kelompok 
4 

5 

b. Kemampuan memahami materi 4 5 

c.  Kemampuan dalam merumuskan 

pertanyaan baru berdasarkan 

materi 

3 

5 

d.  Ketepatan penyusunan 

pertanyaan baru sesuai dengan 

materi 

3 5 

e.  Ketepatan penarikan kesimpulan 

berdasarkan isi materi dengan 

pertanyaan yang dibuat 

4 5 

∑ skor 

Persentase 

Kriteria  

18 25 

72 100 

B SB 
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Berdasarkan tabel pengamatan yang dilakukan oleh peneliti selama 

mengikuti proses pembelajaran, dapat ketahui bahwa kegiatan pembelajaran 

dengan menerapkan strategi pembelajaran problem solving learning lebih rendah 

dibanding dengan penerapan strategi pembelajaran problem posing learning 

memperoleh persentase kegiatan siswa 68 % dengan kriteria baik. Persentase 

penerapan strategi pembelajaran problem posing learning tidak jauh berbeda 

dengan penerapan strategi pembelajaran problem solving learning dengan 

persentase 72 %, keduanya termasuk dalam kategori baik, dengan demikian 

keduanya berpeluang untuk meningkatkan kegiatan siswa dalam proses 

pembelajaran.  

4.3 Pembahasan  

Penelitian ini bertujuan untuk Menggali sejauh mana hasil penerapan antara 

strategi pembelajaran Problem Solving Learning di kelas VII E dan strategi 

pembelajaran Problem Posing Learning di kelas VII F, secara diskriptif persentasi 

mata pelajaran IPS pokok bahasan kehidupan sosial masyarakat. Berdasarkan 

analisis data awal diketahui bahwa kedua kelas memiliki kemampuan sama, 

kemudian diberi test awal (pretest) untuk mengetahui kemampuan dan 

pengetahuan awal siswa terhadap materi, sebelum diterapkan perlakuan 

(treatment) berupa penerapan strategi pembelajaran Problem Solving Learning di 

kelas VII E dan strategi pembelajaran Problem Posing Learning di kelas VII F. 

Penelitian terdahulu dengan judul Eksperimental Model Pembelajaran Problem 

Solving dan Prolem Posing Berbantu Alat Peraga Ditinjau Dari Kreativitas 

Belajar Siswa yang dilakukan oleh Nurmaningsih dkk, menyimpulkan bahwa 
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dengan diterapkannya strategi tersebut dapat meningkatkan prestasi belajar yang 

sama baiknya, setelah semua perlakuan  atau treatment yang diterapkan selesai, 

siswa diberikan test akhir (post-test) untuk mengukur pemahaman siswa terhadap 

materi yang telah disampaikan dengan diterapkannya strategi pembelajaran 

Problem Solving Learning di kelas VII E dan strategi pembelajaran Problem 

Posing Learning di kelas VII F. 

Hasil belajar siswa dari post-test tersebut dibandingkan dengan hasil pre-

test, sehingga dapat diketahui apakah ada perbedaan antara sebelum dilakukan 

treatment dengan sesudah dilakukan treatment. Sehingga sependapat dengan 

pendapat Suprijono (2009:72) bahwa hasil belajar yang diperoleh dari 

pembelajaran berbasis masalah berdasarkan  keterampilan penyelidikan, 

mengatasi masalah, mempelajari peran orang dewasa, dan siswa dapat menjadi 

pembelajar yang mandiri dan independen yang dapat diingat siswa dalam jangka 

waktu lama.  

4.3.1 Penerapan Strategi Pembelajaran Problem Solving Learning di kelas 

VII E dan Penerapan Strategi Pembelajaran Problem Posing Learning 

di Kelas VII F 

 Parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah persentase 

penerapan strategi pembelajaran Problem Solving Learning di kelas VII E, 

penerapan strategi pembelajaran Problem Posing Learning di kelas VII F dan 

keberhasilan  yang diukur dari hasil belajar siswa dari aspek kognitif berdasarkan 

perbandingan nilai pre-test dan post-test. Persentase penerapan diukur dari hasil 

observasi berdasarkan langkah-langkah strategi pembelajaran Problem Solving 

Learning dan strategi pembelajaran Problem Posing Learning.  
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 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa penerapan strategi 

pembelajaran Problem Solving Learning di kelas VII E, penerapan strategi 

pembelajaran Problem Posing Learning di kelas VII F, keduanya menunjukkan 

penerapan pembelajaran dengan kategori Baik dengan persentase keberhasilan 

Problem Solving Learning sebesar 76.67% dan Problem Posing Learning 87.78%. 

hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurmaningsih 

dkk, mengenai Eksperimentasi model pembelajaran Problem Solving Learning 

dan Problem Posing Learning berbantu alat peraga memperoleh hasil yang tidak 

jauh berbeda, artinya bahwa hasil pembelajaran Problem Solving Learning dan 

Problem Posing Learning sama efektifnya. Meskipun tiap-tiap penerapan 

memiliki kekurangan, seperti pada penerapan strategi Problem Solving Learning 

pada kegiatan penutup guru tidak membimbing siswa melakukan penilaian 

terhadap hasil pemecahan masalah, sehingga dalam kegiatan penutup masuk 

dalam kategori tidak baik, akan tetapi pada kegiatan inti penerapan Problem 

Solving Learning guru telah melaksanakan pembelajaran berdasarkan langkah-

langkah strategi pembelajaran Problem Solving Learning dengan sangat baik. 

Berbeda dengan penerapan strategi Problem Solving Learning di kelas VII E,  

penerapan strategi Problem Posing Learning di kelas VII F telah mencapai rata-

rata baik dalam setiap kegiatan pembelajaran mulai dari pembuka dan penutup.  

 Kekurangan-kekurangan penerapan strategi pembelajaran Problem Solving 

Learning di kelas VII E dan penerapan strategi pembelajaran Problem Posing 

Learning di kelas VII F berdasarkan angket siswa juga menunjukan bahwa 

penerapan strategi pembelajaran Problem Solving Learning di kelas VII E kurang 
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baik, dengan rata-rata penerapan Problem Solving Learning baik. Kekurangan-

kekurangan penerapan strategi membenarkan pendapat Sanjaya (2008: 221) 

bahwa dalam penerapan strategi pembelajaran berbasis masalah atau 

permasalahan membutuhkan waktu yang lama, sehingga apabila dilakukan dalam 

waktu yang singkat maka hasilnya juga tidak akan maksimal.  

4.3.2 Keberhasilan Penerapan Strategi Pembelajaran Problem Solving 

Learning di kelas VII E dan Penerapan Strategi Pembelajaran 

Problem Posing Learning di kelas VII F 

Penelitian ini, Keberhasilan penerapan strategi pembelajaran Problem 

Posing Learning dan strategi pembelajaran Problem Solving Learning dapat 

dilihat berdasarkan hasil belajar siswa, sikap siswa selama proses pembelajaran 

dan angket siswa yang menunjukan response siswa terhadap diterapkannya 

strategi pembelajaran Problem Posing Learning Problem Solving Learning. Hasil 

belajar siswa mengenai Penerapan Strategi Pembelajaran Problem Solving 

Learning di kelas VII E dan Penerapan Strategi Pembelajaran Problem Posing 

Learning di kelas VII F ini adalah hasil nilai pre-test dan post-test pada kelas VII 

E dan VII F, selanjutnya dapat diketahui adanya peningkatan hasil belajar siswa. 

Setelah mengetahui hasil belajar dari keduanya sehingga dapat diketahui seberapa 

besar keberhasilan penerapan strategi pembelajaran Problem Solving Learning 

dan penerapan strategi pembelajaran Problem Posing Learning untuk 

dilaksanakan dalam pembelajaran lebih lanjut.  

Strategi pembelajaran hendaknya berorientasi pada aktivitas siswa, hal 

tersebut sependapat dengan Kemp (1995) sebagai mana dikutip oleh Sanjaya 

(2008 : 126) yang menyatakan bahwa “Strategi pembelajaran merupakan suatu 
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kegiatan yang harus dikerjakan oleh guru dan siswa agar tujuan pembelajaran 

dapat dicapai secara efektif dan efisien”. Tujuan yang dimaksud dalam 

pembelajaran adalah hasil belajar siswa, yang mana hasil belajar tidak dapat 

tercapai dengan baik apabila komponen pelaksana pembelajaran yaitu guru dan 

siswa tidak memiliki proporsi yang sama. Aktvitas belajar siswa dapat dilihat dari 

segi kemampuan siswa bahwa pada Penerapan Strategi Pembelajaran Problem 

Solving Learning 68% dan Penerapan Strategi Pembelajaran Problem Solving 

Learning 72%, keduanya termasuk baik.  

Berdasarkan rekapitulasi perolehan rata-rata hasil belajar siswa dari  pre-

test dan post-tes menunjukan bahwa adanya peningkatan hasil belajar siswa 

sebesar 37.5% dari nilai pre-test 34.37 %, post-test menjadi 71.87% di kelas VII E 

Problem Solving Learning dan di kelas VII F Problem Posing Learning juga 

mengalami peningkatan hasil belajar sebesar 43.75% dari nilai pre-test 37.5%, 

pos-test menjadi 81.25%. Meskipun terdapat perbedaan 37.5% dengan 43.75%, 

berdasarkan uji hipotesis, perbedaan penerapan keduanya tidak berbeda nyata, 

dengan kata lain keduanya nyaris tidak ada perbedaan. Keunggulan penerapan 

strategi pembelajaran Problem Posing Learning juga menunjukan hasil belajar 

yang baik dan meningkat sebagaimana hasil penelitian skripsi Rifda (2013) yang 

berjudul “Efektivitas Metode Pembelajaran Dengan Pendekatan Problem Posing 

Menggunakan Lembar Kerja Siswa Terhadap Hasil Belajar Dan Motivasi 

Akuntansi Siswa Kelas XI Pada Pokok Bahasan Jurnal Umum SMA Negeri 1 

Banjarharjo”. Buzan (2007) juga berpendapat bahwa cara belajar siswa yang 

alami (Natural) adalah sesuai dengan cara kerja otak. Sistem pembelajaran dalam 
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strategi Problem Solving Learning strategi Problem Posing Learning membuat 

beban siswa dalam memahami pembelajaran lebih mudah.  
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa:  

1. Penerapan Strategi Pembelajaran Problem Solving Learning di Kelas VII 

E memperoleh rata-rata keberhasilan berdasarkan observasi langsung 

memperoleh persentase sebesar 76.67% dan berdasarkan angket siswa 

memperoleh 70.81%, meskipun terjadi perbedaan yang tidak terlalu 

banyak, akan tetapi berdasarkan observasi dan angket siswa sudah 

termasuk dalam kategori baik. Penerapan Strategi Pembelajaran Problem 

Posing Learning di Kelas VII F berdasarkan observasi langsung 

memperoleh persentase sebesar 87.78% dengan hasil angket siswa 

80.32%, keduanya tidak menunjukan perbedan yang berarti berdasarkan 

hasil penelitian kedua termasuk dalam kategori penerapan strategi 

pembelajaran yang sudah baik. Sehingga penerapan masing-masing 

strategi pembelajaran yang dilakukan oleh guru sudah baik, dan layak 

untuk terus dilaksanakan dalam pembelajaran, meskipun juga harus 

membenahi apa yang masih kurang. Tiap-tiap kelas yang diberikan 

perlakuan berupa strategi pembelajaran  termasuk dalam kategori baik, 

sehingga secara tidak langsung dengan penerapan strategi pembelajaran 

tersebut dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Keberhasilan masing-

masing penerapan strategi pembelajaran yang dilakukan dilihat dari hasil 
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pre-test dan post-test yang diberikan kepada siswa. Hasil nilai pre-tes pada 

kelas VII E dengan menerapkan Strategi Pembelajaran Problem Solving 

Learning memperoleh rata-rata nilai 62 dengan persentase ketuntasan 

sebesar 34.37%, rata-rata nilai post-test 71.06 dengan persentase 

ketuntasan 71.87%. Sehingga dari hasil tersebut hampir dua kali lipat ada 

peningkatan hasil belajar siswa.  

2. Strategi Pembelajaran Problem Posing Learning yang diterapkan pada 

kelas VII F rata-rata nilai pre-test sebesar 59 dengan persentase ketuntasan 

sebesar 37.5%, hasil rata-rata nilai post-test sebesar 74 dan persentase 

ketuntasan  81.25%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa persentase 

keberhasilan ketuntasan Problem Solving Learning sebesar 37.5% dan 

keberhasilan ketuntasan Problem Posing Learning sebesar 43.75 %, tetap 

ada perbedaan dalam hasil belajar pada kedua kelas tersebut, namun 

perbedaannya yang tidak nyata, dengan kata lain perbedaan tersebut hanya 

sedikit dan tidak terlampau jauh.  
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, disarankan 

untuk : 

1. Guru memperhatikan sikap dan aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran, karena terkadang siswa yang gaduh sendiri mereka ingin 

mendapatkan perhatian 

2. Ada baiknya guru lebih sering membentuk kelompok belajar siswa, 

sehingga dalam pelaksanaan proses pembelajaran siswa lebih aktif bekerja 

sama dengan kelompoknya dalam memecahkan masalah 

3. Ada baiknya guru menerapkan strategi pembelajaran Problem Solving 

Learning dan strategi pembelajaran Problem Posing Learning dalam 

pembelajaran, karena dengan strategi pembelajaran tersebut berpeluang 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan perhatian siswa dalam 

mengikuti pembelajaran 

4. Guru supaya lebih memahami dan meningkatkan tiap-tiap langkah strategi 

pembelajaran baik pada strategi pembelajaran Problem Solving Learning 

maupun strategi pembelajaran Problem Posing Learning. 
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Lampiran 1      

SILABUS 

Sekolah   : SMP NEGERI 39 SEMARANG 

Mata Pelajaran  : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) 

Kelas    : VII (TUJUH) 

Semester   : 1 (SATU) 

Standar Kompetensi : 2. Memahami Kehidupan Sosial Manusia  

Kompetensi 

Dasar 

Karakter yang 

Diharapkan 

Materi Pokok/ 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajara

n 

Indikator  Penilaian  Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 
Teknik  Bentuk 

Instrume

n 

Contoh 

Instrumen 
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2.1 

Mendiskripsikan 

interaksi sebagai 

proses sosial  

 Norma-

norma 

kehidupan 

 Responsive 

 Komunikati

f 

Kaitan interaksi 

sosial dengan 

proses sosial 

 KTM : 

o Mengkaji 

kaitan 

interaksi 

sosial dan 

proses 

sosial dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

di 

lingkungan 

terdekat 

sesuai 

dengan 

norma-

norma 

kehidupan 

 Menjelaskan 

kaitan interaksi 

sosial dan proses 

sosial secara 

mandiri dan 

percaya diri 

Tes 

Tertuli

s 

Tes 

Uraian  

Jelaskan 

kaitan 

interaksi 

sosial 

dengan 

proses 

sosial ! 

4 JP Gambar-

gambar 

tentang 

interaksi 

sosial dan 

sosialisasi 

   o Mengkaji 

pengaruh 

interaksi 

sosial 

terhadap 

keselarasan 

sosial secara 

komunikatif 

dan 

responsive 

 KMTT : 

 Menjelaskan 

pengaruh 

interaksi sosial 

terhadap 

keselarasan 

sosial secara 

komunikatif 

Portofo

lio  

Rubric  Buatlah 

kliping 

yang terdiri 

dari 5 

peristiwa 

proses 

asosiatif 

dan 5 proses 

disasosiatif 

dari surat 

kabar atau 

 Buku-

buku yang 

relevan 

Surat 

kabar 

masyaraka

t 
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Menuliskan 

pengaruh 

interaksi 

sosial 

terhadap 

keselarasan 

sosial secara 

mandiri 

 PT : 

o Mengerja

kan 

latihan 

soal 

yang 

berkaita

n dengan 

interaksi 

sebagai 

proses 

sosial 

secara 

mandiri 

tabloid 
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2.2 

Mendeskripsikan 

sosialisasi 

sebagai proses 

pembentukan 

kepribadian 

 Kerjasama 

 Demokrasi 

 Komunkatif 

Pengertian 

sosialisasi 
 KTM : 

o Tanya 

jawab 

tentang 

pengertian 

sosialisasi 

secara 

komunikat

if 

 Menjelaskan 

pengertian dan 

pentingnya 

proses 

sosialisasi secara 

mandiri 

Tes 

Tertuli

s 

Tes 

Uraian 

Jelaskan 

pengertian 

sosialisasi ! 

6 JP Gambar-

gambar 

interaksi 

sosial dan 

sosialisasi. 

Faktor yang 

mempengaruhi 

sosialisasi 

o Mengkaji 

faktor-

faktor 

yang 

mempeng

aruhi 

sosialisasi 

dengan 

kerjasama 

kelompok 

 Mengidentifikasi 

faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

sosialisasi 

dengan teliti 

Tes 

Tertuli

s 

Tes 

Uraian 

Sebutkan 

faktor-

faktor yang 

mempengar

uhi 

sosialisasi ! 

 Buku-

buku yang 

relevan 

Fungsi sosialisasi 

dalam 

pembentukan 

kepribadian 

o Diskusi 

tentang 

fungsi 

sosislisasi 

dalam 

pembentu

kan 

kepribadia

n dengan 

 Menguraikan 

fungsi sosialisasi 

dalam 

pembentukan 

kepribadian 

secara 

komunikatif dan 

responsive 

 

Tes 

Tertuli

s 

Pilihan 

Ganda 

Seorang 

anak 

diajarkan 

untuk 

mencium 

tangan 

orang 

tuanya. 

Proses 

 Surat 

kabar, 

masyaraka

t 
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kerjasama 

kelompo

m secar 

komunika

tif dan 

demokrati

s 

 

 

 

 

 

 

 

 KMTT : 

o Menuliska

n hasil 

diskusi 

kemudian 

mempresenta

sikannya di 

depan kelas 

secara 

komunikatif 

 PT :  

o Mengerja

kan latihan 

soal yang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sosialisasi 

ini 

digolongkan 

sbagai 

sosialisasi

…. 

a. Primer 

b. Sekund

er 

c. Tersier 

d. Kuarter 
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berkaitan 

dengan 

sosialisasi 

sebagai 

proses 

pembentuka

n 

kepribadian 

secara 

mandiri 

2.3 

Mengidentifikasi 

bentuk-bentuk 

interaksi sosial 

 Kerjasama 

 Responsive 

 Komunikatif 

 Tanggung 

Jawab 

Syarat terjadinya 

interaksi sosial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bentuk-bentuk 

 KTM : 

o Studi 

pustakan 

tentang 

syarat-syarat 

terjadinya 

interaksi 

sosial secara 

komunkatif 

dan 

responsive 

 

 

 

 

 

 

 

 Menjelaskan 

syarat-syarat 

terjadinya interaksi 

sosial sesuai norma-

norma kehidupan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes 

Tertuli

s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilihan 

Ganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh 

interaksi 

sosial 

berikutini 

adalah 

a. Guru 

mengajar 

siswa 

b. Petani 

menyiram 

tanaman 

c. Pawing 

melatih 

gajah 

d. Sopir 

menyetir 

taksi 

 

6 JP Gambar-

gambar 

interaksi 

sosial dan 

sosialisasi. 

 

Buku-

buku yang 

relevan 

 

Surat 

kabar, 

masyaraka

t 
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interaksi sosial : 

antar individu 

dengan individu 

 

antar individu 

dengan kelompok 

 

 

antar kelompok 

dengan kelompok 

 

 

 

o Diskusi 

tentang 

betuk-bentuk 

interaksi 

sosial 

dengan 

kerjasama 

kelompok 

 

o Mengiden

tifikasi 

bentuk-

bentuk 

interaksi 

sosial 

dengan teliti 

 

 KMTT : 

o Membuat 

kliping 

tentang 

interaksi 

sosial dari 

media cetak 

secara 

mandiri 

 Mengidentifiksi 

bentuk-bentuk 

interaksi sosial 

dengan teliti 

Tes 

Tertuli

s 

Tes petik 

kerja 

prosedur 

dan 

produk 

Buatlah 

kliping 

berita dari 

media 

cetak, 

masing-

masing 5 

contoh 

peristiwa 

tentang 

interaksi 

sosial antar 

: 

 individu 

dengan 

individu 

 individu 

dengan 

kelompok 

 kelompo

k dengan 

kelompok 
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PT : 

o Mengerja

kan latihan 

soal yang 

berkaitan 

dengan 

sosialisasi 

sebagai 

proses 

pembentuka

n 

kepribadian 

secara 

mandiri 

 

 

2.4 Menguraikan 

proses interaksi 

sosial 

 Kerjasama 

 Responsive 

 Komunikatif  

 

Proses sosial 

 

 

 

 

 

Proses sosial 

disasosiatif 

 KTM : 

o Diskusi 

tantang 

proses sosial 

asosiatif 

dengan 

kerjasama 

kelompok 

secara 

komunikatif 

 

 

 Mengidentifikasi 

proses sosial 

asosiatif secara 

mandiri dan percaya 

diri 

 

 

 

 

 

 

Tes 

Tertuli

s 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes 

Uraian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelaskan 

apa yang 

dimaksud 

dengan 

kerjasama ! 

 

 

 

 

 

 

6 JP 

 

Gambar-

gambar 

interaksi 

sosial dan 

sosialisasi. 
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o Diskusi 

tentang 

proses sosial 

diasosiatif 

dengan 

kerjasama 

kelompok 

 

 

o Studi 

pustaka 

tentang 

proses sosial 

asosiatif dan 

dissosiatif 

dengan 

kerjasama 

kelompok 

 PT : 

o Mengerja

kan latihan 

soal yang 

berkaitan 

dengan 

interaksi 

sosial secara 

mandiri 

 

 Memberi contoh 

proses sosial 

disasosiatif dengan 

benar dan percaya 

diri 

 

 

 

 

 

 

 Mengidentifikasi 

perbedaan proses 

sosial dan sosial 

disasosiatif secara 

mandiri dan percaya 

diri 

Tes 

Unjuk 

Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes 

Tertuli

s 

 

 

Panduan 

Observas

i 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes 

Uraian 

Cobalah 

identifikasi 

contoh dan 

proses 

sosial 

asosiatif 

yang terjadi 

di 

lingkngan 

masyarakat

mu ! 

Jelaskan 

perbedaan 

proses 

sosial 

asosiatif 

dan !proses 

sosial 

disasosiatif 

Buku-

buku yang 

relevan 

 

Surat 

kabar, 

masyaraka

t 
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 KMTT : 

o Mengiden

tifikasi 

perbedaan 

proses sosial 

asosiatif dan 

disasosiatif 

secara 

mandiri dan 

percaya diri 
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Lampiran 2      

RPP PROBLEM SOLVING LEARNING 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

NO. 03 

SMP/MTs    : SMP NEGERI 39 SEMARANG 

Mata Pelajaran   : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) 

Kelas / Semester   : VII / 1 (Satu) 

Standar Kompetensi  : 2. Memahami kehidupan sosial manusia 

Kompetensi Dasar   : 2.1 Mendiskripsikan interaksi sebagai proses 

sosial 

Indikator    :  

a) menjelaskan kaitan interaksi sosial dengan 

proses sosial 

b) menjelaskan pengaruh interaksi sosial 

terhadap keselarasan sosial 

Alokasi Waktu   : 4 x 40 menit (2 x pertemuan) 

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah dilakukan pembelajaran siswa dapat : 

1) Menjelaskan kaitan interaksi sosial dan proses sosial secara mandiri dan 

percaya diri 

2) Menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap keselarasan sosial secara 

komunikatof dan responsif 

B. Materi Pembelajaran 

1. Kaitan Interaksi Sosial dan Proses Sosial 

Setiap orang pasti selalu berhubungan atau bekerja sama dengan orang lain. 

Itulah sebabnya manusis disebut sebagai makhluk sosial. Interaksi sosial adalah 

hubungan-hubungan sosial yang dinamis, baik yang menyangkut hubungan antara 

individu dan individu, antara individu dan kelompok, mauun antara kelompok dan 

kelompok lain. Hubungan sosial itu terjadi melalui komunikasi dan kontak sosial.  

Inti kehidupan sosial adalah interaksi sosial. Tanpa interaksi sosial, tidak 

mungkin ada khidupan sosial (masyarakat). Karena ada interaksi sosial, 

terentuklah kehidupan bersama. Dari adanya kehidupan bersam itulah timbul 
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proses sosial. Proses sosial adalah hubungan timbal balik antara bidang-bidang 

kehidupan dalam masyarakat melalui interaksi antar individu masyarakat. Proses 

sosial merupakan cara-cara berhubungan dalam kehidupan masyarakat yang dapat 

dilihat apabila individu atau kelompok manusia saling bertemu dan menentukan 

system serta bentuk-bentuk hubungnan tersebut. 

Dengan demikian, interaksi sosial berkaitan erat dengan terjadinya proses 

sosial. Interaksi sosial merupakan dasar dan bentuk umum dari suatu proses 

sosial. Tanpa adanya interaksi sosial, tidak aka nada kehidupan bersama.   

2. Pengaruh Interaksi Sosial Terhadap Keselarasan Sosial 

Pada interaksi sosial terjalin hubungan erat yang akan menciptakan 

keselarasan sosial. Oleh karena itu, interaksi sosial berpengaruh besar terhadap 

terbentuknya keselarasan sosial masyarakat yang bersangkutan. Melalui interaksi 

sosial, mamnusia saling bekerja sama, menghargai, menghormati, hidup rukun, 

dan gotong royong. Sikap-sikap tersebut mampu menciptakan keteraturan dan 

ketertiban dalam kehidupan bermsyarakat yang mendorong munculnya 

keselarasan sosial. 

Sosial order adalah kondisi keteraturan sosial yang tetap dan berlangsung 

secara terus menerus. Sebaliknya, jika seseorang bertindak dn bertingkah laku 

tidak sesuai dengan aturan-aturan sosial akan menciptakan kondisi yang tidak 

selaras. Dengan begitu, tidak selamanya interaksi sosial membentuk keselarasan, 

tetapi berpengaruh terhadap terbentuknya keselarasan sosial.  

C. Strategi Pembelajaran 

Strategi Pembelajaran Problem Solving Learning   

Metode : diskusi, penugasan, tanya jawab dan observasi 

D. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan 1 

No.  Kegiatan  Waktu  Metode  

1. 

Kegiatan Pendahuluan  

 Guru menyiapkan siswa secara psikis dan 

fisik untuk mengikuti proses pembelajaran 

10 menit  Tanya 

jawab 
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dengan cara kreatif, yaitu dengan 

menciptakan Susana kelas yang religious 

dengan menunjuk salah satu siswa memimpin 

berdoa (Bila jam 1), memeriksa kehadiran 

siswa, kebersihan dan kerapian kelas sebagai 

wujud kepedulian lingkungan 

 Guru memberikan motivasi siswa secara 

komunikatif dan kreatif dan menumbuhkan 

rasa ingin tahu dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan 

materi sebelumnya 

 Guru menumbuhkan rasa ingin tahu dengan 

menyampaikan tujuan pembelajaran, cakupan 

materi dan penjelasan uraian kegiatan yang 

akan dipelajari  

2. 

Kegiatan Inti  

Guru menjelaskan materi, dan memunculkan 

masalah atau kasus yang berkaitan dengan materi 

yang sedang diajarkan. 

 Eksplorasi 

 Siswa dibagi dalam 4 anggota kelompok 

secara acak 

 Masing-masing kelompok mengkaji kaitan 

interaksi sosial dan proses sosial dalam 

kehidupan sehari-hari di lingkungan 

terdekat dengan kerja sama kelompok 

secara komunikatif 

 Guru membimbing siswa dalam 

mengidentifikasi permasalahan 

 Elaborasi 

60 menit Observasi 

dan 

diskusi 
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 Guru membantu siswa dalam merumuskan 

dan memahami masalah secara benar pada 

saat identifikasi masalah 

 Setiap kelompok dibimbing untuk 

melakukan perencanaan, melaksanakan 

dan menilai pemecahan masalah yang telah 

dibuat 

 Setiap kelompok membuat laporan hasil 

pengamatan dengan jujur 

 Setiap kelompok mempresentasikan ke 

depan kelas hasil pengamatannya secara 

komunikatif 

 Konfirmasi 

 Guru memberikan umpan balik positif dan 

penguatan dalam bentuk lisan, tulisan 

maupun memberi hadiah atas keberhasilan 

siswa  

 Guru membantu menyelesaikan masalah 

atau problem yang dihadapi siswa selama 

proses pembelajaran 

 Guru memotivasi siswa yang kurang atau 

belum berpartisipasi secara aktif dalam 

proses pembelajaran 

 

3. 

Kegiatan Penutup 

 Guru membimbing siswa secara mandiri 

untuk membuat rangkuman tentang kaitan 

interaksi sosial dengan proses sosial  

 Guru bersama-sama siswa mengadakan 

refleksi terhadap kegiatan yang telah 

10 menit Refleksi 

dan 

Penugasan 
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dilaksanakan secara konsisten dan 

terprogram : memberikan penilaian pada 

siswa yang berhasik menjawab dengan 

benar 

 Guru memberikan umpan balik terhadap 

hasil pembelajaran dengan memberikan 

post-test atau pertanyaan yang 

berhubungan dengan materi secara 

demokratis 

 Guru merencakan kegiatan tindak lanjut 

secara mandiri dalam bentuk pembelajaran 

remidi, program pengayaan, memberikan 

tugas baik tugas individual maupun 

kelompok sesuai dengan hasi belajar siswa 

 Guru menumbuhkan rasa ingin tahu siswa 

agar gemar membaca dengan 

menyampaikan rencana pembelajaran 

pertemuan berikutnya 

Pertemuan 2  

No.  Kegiatan  Waktu  Metode  

1. 

Kegiatan Pendahuluan  

 Guru menyiapkan siswa secara psikis dan 

fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran dengan cara kreatif, yaitu 

dengan menciptakan Susana kelas yang 

religious dengan menunjuk salah satu 

siswa memimpin berdoa (Bila jam 1), 

memeriksa kehadiran siswa, kebersihan 

dan kerapian kelas sebagai wujud 

kepedulian lingkungan 

10 menit  Tanya 

jawab 
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 Guru memberikan motivasi siswa secara 

komunikatif dan kreatif dan 

menumbuhkan rasa ingin tahu dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

berkaitan dengan materi sebelumnya 

 Guru menumbuhkan rasa ingin tahu 

dengan menyampaikan tujuan 

pembelajaran , cakupan materi dan 

penjelasan uraian kegiatan yang akan 

dipelajari 

2. 

Kegiatan Inti  

Guru menjelaskan materi, dan memunculkan 

masalah atau kasus yang berkaitan dengan materi 

yang sedang diajarkan. 

 Eksplorasi 

 Siswa dibagi dalam 4 anggota 

kelompok secara acak 

 Masing-masing kelompok mengkaji 

kaitan pengaruh interaksi sosial 

terhadap keselarasan sosial dengan 

membaca surat kabar dengan kerja 

sama kelompok secara komunikatif 

 Guru membimbing siswa dalam 

mengidentifikasi permasalahan 

 Elaborasi 

 Guru membantu siswa dalam 

merumuskan dan memahami masalah 

secara benar pada saat identifikasi 

masalah 

 Setiap kelompok dibimbing untuk 

60 menit Observasi 

dan 

diskusi 
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melakukan perencanaan, 

melaksanakan dan menilai pemecahan 

masalah yang telah dibuat 

 Setiap kelompok membuat laporan 

hasil pengamatan dengan jujur 

 Setiap kelompok mempresentasikan 

ke depan kelas hasil pengamatannya 

secara komunikatif 

 Konfirmasi 

 Guru memberikan umpan balik positif 

dan penguatan dalam bentuk lisan, 

tulisan maupun memberi hadiah atas 

keberhasilan siswa  

 Guru membantu menyelesaikan 

masalah atau problem yang dihadapi 

siswa selama proses pembelajaran 

 Guru memotivasi siswa yang kurang 

atau belum berpartisipasi secara aktif 

selama proses pembelajaran 

 

3. 

Kegiatan Penutup 

 Guru membimbing siswa secara mandiri 

untuk membuat rangkuman tentang 

pengaruh interaksi sosial terhadap 

keselarasan sosial  

 Guru bersama-sama siswa mengadakan 

refleksi terhadap kegiatan yang telah 

dilaksanakan secara konsisten dan 

terprogram : memberikan penilaian pada 

siswa yang berhasik menjawab dengan 

10 menit Refleksi 

dan 

Penugasan 
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benar 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

NO. 04 

SMP/MTs    : SMP NEGERI 39 SEMARANG 

Mata Pelajaran   : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) 

Kelas / Semester   : VII / 1 (Satu) 

Standar Kompetensi  : 2. Memahami kehidupan sosial manusia 

Kompetensi Dasar   : 2.2 Mendiskripsikan sosialisasi sebagai proses 

pembentukan   kepribadian  

Indikator    :  

a. Menjelaskan pengertian dan pentingnya 

proses sosialisasi 

b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi sosialisasi 

c. Menguraikan fungsi sosialisasidalm 

pembentukan kepribadian 

Alokasi Waktu   : 6 x 40 menit (3 x pertemuan) 

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah dilakukan pembelajaran siswa dapat : 

1) Menjelaskan pengertian dan pentingnya proses sosialisasi secara mandiri 

dan percaya diri 

2) Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi sosialisasi dengan 

teliti dan komunikatif 

3) Menguraikan fungsi sosialisasi dalam pembentukan kepribadian dengan 

kerjasama 

B. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian sosialisasi 

Secara sederhana, sosialisasi diartikan sebagai proses sosial. Sosialisasi 

adalah proses sosial yang terjadi pada seseorang untuk mempelajarai dan 

menyesuaikan diri terhadap norma, nilai, perilaku, adat istiadat, dan semua 

persyaratan lainnya yang diperlukan agar dapat berperan dan berfungsi dalam 

kelompoknya. 
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Dalam sosialisasi terdapat tiga kegiatan utama yang semuanya saling 

berhubungan yaitu, belajar, penyesuaian diri, dan pengamalan psikologis. 

Alasan manusia perlu bersosialisasi yaitu sebagi berikut : 

Manusia tidak dapat hidup sendiri dalam hidupnya 

Manusia memiliki perbedaan baik dalam sifat, budaya, dan adat istiadat 

Dengan  

2. Faktor yang mempengaruhi sosialisai 

Ada lima faktor yang mempengaruhi sosialisasi seseorang, diantaranya :  

1) Sifat dasar 

Sifat dasar seseorang meliputi karakter, watak, serat sifat emosional. Sifat 

dasar merupakan warisan dari ayah dan bunda yang diturunkan melalui gen. 

2) Lingkungan prenatal 

Embrio berada dalam Rahim ibu untuk beberapa waktu. Lingkungan inilah 

yang disebut lingkungan prenatal.pada masa ini sang ibu berusaha untuk memberi 

pengarug-pengaruh yang baik kepada bayinya. 

3) Perbedaan perorangan 

Setelah lahir, seorang anak akan tumbuh dewasa dengan karakteristiknya 

sendiri-sendiri. Setiap anak mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, seperti 

ciri fisik (bentuk badan, warna kulit, warna mata, dan bentuk rambut), ciri-ciri 

normal, emosional, personal, dan sosial. Perbedaan perorangan ini mampu 

mempengaruhi sosialisasi seseorang.  

4) Lingkungan  

Lingkungan yang dimaksud adalah kondisi sekitar individu baik lingkungan 

alam, kebudayaan, dan masyarakat yang dapat mempengaruhi proses sosialisasi. 

Kondisi lingkungan sekitar tidak menentukan, tetapi mampu mempengaruhi dan 

membatasi proses sosialisasi seseorang. 
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5) Motivasi 

Dalam menjalani kehiduapan, setiap individu mempunyai motivasi-motivasi 

untuk menjadikan hidupnya lebih berarti. Motivasi merupakan kekuatan dalam 

diri seserang yang menggerakkan seseorang untuk berbuat sesuatu. Motivasi yang 

dimiliki seseorang mampu mempengaruhi seseorang berbuat dalam bersosialisasi. 

Orang yang mempunyai motivasi besar dalam bersosialisasi tentu berbeda apabila 

dibandingkan dengan seseorng yang tidak mempunyai motivasi  

3. Fungsi Sosialisasi dalam pembentukan kepribadian  

fungsi sosialisasi adalah mempelajari peran. Setiap anggota baru masyarakat 

harus mempelajari peran-peran yang ada dalam masyarakat. Proses tersebut 

dinamakan pengambilan peran. Dalam proses ini, seseorang belajar untuk 

mengetahui peran yang harus dijalankannya serta peran yang harus dijalankan 

orang lain. Melalui penguasaan peran yang ada dalam masyarakat, seseorang 

dapat berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian proses sosial dapat 

berlangsung dengan baik. Dalam bersosialisasi pila, kamu akan berusaha 

mengikuti adat-istiadat masyarakat setempat agar kamu dapat diterima di 

lingkunganmu. 

C. Strategi Pembelajaran 

Strategi Pembelajaran Problem Solving Learning   

Metode : diskusi, penugasan, tanya jawab dan observasi 

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan 1 

No.  Kegiatan  Waktu  Metode  

1. 

Kegiatan Pendahuluan  

 Guru menyiapkan siswa secara psikis dan 

fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran dengan cara kreatif, yaitu 

dengan menciptakan Susana kelas yang 

religious dengan menunjuk salah satu 

10 menit  Tanya 

jawab 
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siswa memimpin berdoa (Bila jam 1), 

memeriksa kehadiran siswa, kebersihan 

dan kerapian kelas sebagai wujud 

kepedulian lingkungan 

 Guru memberikan motivasi siswa secara 

komunikatif dan kreatif dan 

menumbuhkan rasa ingin tahu dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

berkaitan dengan materi sebelumnya 

 Guru menumbuhkan rasa ingin tahu 

dengan menyampaikan tujuan 

pembelajaran , cakupan materi dan 

penjelasan uraian kegiatan yang akan 

dipelajari 

2. 

Kegiatan Inti 

Guru menjelaskan materi, dan memunculkan 

masalah atau kasus yang berkaitan dengan 

materi.  

 Eksplorasi 

 Siswa dibagi dalam 4 anggota 

kelompok secara acak 

 Masing-masing kelompok membahas 

tentang proses sosialisasi dengan 

kerjasama kelompok 

 Guru membimbing siswa dalam 

mengidentifikasi permasalahan  

 Elaborasi 

 Guru membantu siswa dalam 

merumuskan dan memahami masalah 

secara benar pada saat identifikasi 

60 menit Observasi 

dan 

diskusi 
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masalah 

 Setiap kelompok dibimbing untuk 

melakukan perencanaan, 

melaksanakan dan menilai pemecahan 

masalah yang telah dibuat 

 Setiap kelompok membuat laporan 

hasil pengamatan dengan jujur 

 Setiap kelompok mempresentasikan 

ke depan kelas hasil pengamatannya 

secara komunikatif 

 Konfirmasi 

 Guru memberikan umpan balik 

positif dan penguatan dalam bentuk 

lisan, tulisan maupun memberi 

hadiah atas keberhasilan siswa  

 Guru membantu menyelesaikan 

masalah atau problem yang dihadapi 

siswa selama proses pembelajaran 

 Guru memotivasi siswa yang kurang 

atau belum berpartisipasi secara aktif 

dalam proses pembelajaran 

3. 

Kegiatan Penutup 

 Guru membimbing siswa secara mandiri 

untuk membuat rangkuman tentang proses 

sosialisasi  

 Guru bersama-sama siswa mengadakan 

refleksi terhadap kegiatan yang telah 

dilaksanakan secara konsisten dan 

terprogram : memberikan penilaian pada 

siswa yang berhasik menjawab dengan 

10 menit Refleksi 

dan 

Penugasan 
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benar 

 Guru memberikan umpan balik terhadap 

hasil pembelajaran dengan memberikan 

post-test atau pertanyaan yang 

berhubungan dengan materi secara 

demokratis 

 Guru merencakan kegiatan tindak lanjut 

secara mandiri dalam bentuk pembelajaran 

remidi, program pengayaan, memberikan 

tugas baik tugas individual maupun 

kelompok sesuai dengan hasi belajar siswa 

 Guru menumbuhkan rasa ingin tahu siswa 

agar gemar membaca dengan 

menyampaikan rencana pembelajaran 

pertemuan berikutnya 

Pertemuan 2 

No.  Kegiatan  Waktu  Metode  

1. 

Kegiatan Pendahuluan  

 Guru menyiapkan siswa secara psikis dan 

fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran dengan cara kreatif, yaitu 

dengan menciptakan Susana kelas yang 

religious dengan menunjuk salah satu 

siswa memimpin berdoa (Bila jam 1), 

memeriksa kehadiran siswa, kebersihan 

dan kerapian kelas sebagai wujud 

kepedulian lingkungan 

 Guru memberikan motivasi siswa secara 

komunikatif dan kreatif dan 

menumbuhkan rasa ingin tahu dengan 

10 menit  Tanya 

jawab 
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mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

berkaitan dengan materi sebelumnya 

 Guru menumbuhkan rasa ingin tahu 

dengan menyampaikan tujuan 

pembelajaran , cakupan materi dan 

penjelasan uraian kegiatan yang akan 

dipelajari 

2. 

Kegiatan Inti  

Guru menjelaskan materi, dan memunculkan 

masalah atau kasus yang berkaitan dengan 

materi.  

 Eksplorasi 

 Siswa dibagi dalam 4 anggota 

kelompok secara acak 

 Masing-masing kelompok 

mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi sosialisasi dengan 

kerjasama kelompok secara 

komunikatif 

 Guru membimbing siswa dalam 

mengidentifikasi permasalahan 

 Elaborasi 

 Guru membantu siswa dalam 

merumuskan dan memahami masalah 

secara benar pada saat identifikasi 

masalah 

 Setiap kelompok dibimbing untuk 

melakukan perencanaan, 

melaksanakan dan menilai pemecahan 

masalah yang telah dibuat 

60 menit Diskusi 
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 Setiap kelompok membuat laporan 

hasil pengamatan dengan jujur 

 Setiap kelompok mempresentasikan ke 

depan kelas hasil pengamatannya 

secara komunikatif 

 Konfirmasi 

 Guru memberikan umpan balik positif 

dan penguatan dalam bentuk lisan, 

tulisan maupun memberi hadiah atas 

keberhasilan siswa  

 Guru membantu menyelesaikan 

masalah atau problem yang dihadapi 

siswa selama proses pembelajaran 

 Guru memotivasi siswa yang kurang 

atau belum berpartisipasi secara aktif 

dalam proses pembelajaran 

 

3. 

Kegiatan Penutup 

 Guru membimbing siswa secara mandiri 

untuk membuat rangkuman tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi sosialisasi  

 Guru bersama-sama siswa mengadakan 

refleksi terhadap kegiatan yang telah 

dilaksanakan secara konsisten dan 

terprogram : memberikan penilaian pada 

siswa yang berhasik menjawab dengan 

benar 

 Guru memberikan umpan balik terhadap 

hasil pembelajaran dengan memberikan 

post-test atau pertanyaan yang 

10 menit Refleksi 

dan 

Penugasan 
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berhubungan dengan materi secara 

demokratis 

 Guru merencakan kegiatan tindak lanjut 

secara mandiri dalam bentuk pembelajaran 

remidi, program pengayaan, memberikan 

tugas baik tugas individual maupun 

kelompok sesuai dengan hasi belajar siswa 

 Guru menumbuhkan rasa ingin tahu siswa 

agar gemar membaca dengan 

menyampaikan rencana pembelajaran 

pertemuan berikutnya 

Pertemuan 3 

No.  Kegiatan  Waktu  Metode  

1. 

Kegiatan Pendahuluan  

 Guru menyiapkan siswa secara psikis dan 

fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran dengan cara kreatif, yaitu 

dengan menciptakan Susana kelas yang 

religious dengan menunjuk salah satu 

siswa memimpin berdoa (Bila jam 1), 

memeriksa kehadiran siswa, kebersihan 

dan kerapian kelas sebagai wujud 

kepedulian lingkungan 

 Guru memberikan motivasi siswa secara 

komunikatif dan kreatif dan 

menumbuhkan rasa ingin tahu dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

berkaitan dengan materi sebelumnya 

 Guru menumbuhkan rasa ingin tahu 

dengan menyampaikan tujuan 

10 menit  Tanya 

jawab 
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pembelajaran , cakupan materi dan 

penjelasan uraian kegiatan yang akan 

dipelajari 

2. 

Kegiatan Inti  

Guru menjelaskan materi, dan memunculkan 

masalah atau kasus yang berkaitan dengan 

materi.  

 Eksplorasi 

 Siswa dibagi dalam 4 anggota 

kelompok secara acak 

 Masing-masing kelompok 

mendiskusikan tentang fungsi 

sosialisasi dalam pembentukan 

kepribadian dengan kerjasama 

kelompok  

 Guru membimbing siswa dalam 

mengidentifikasi permasalahan 

 Elaborasi 

 Guru membantu siswa dalam 

merumuskan dan memahami masalah 

secara benar pada saat identifikasi 

masalah 

 Setiap kelompok dibimbing untuk 

melakukan perencanaan, 

melaksanakan dan menilai pemecahan 

masalah yang telah dibuat 

 Setiap kelompok membuat laporan 

hasil pengamatan dengan jujur 

 Setiap kelompok mempresentasikan 

ke depan kelas hasil pengamatannya 

60 menit Diskusi 
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secara komunikatif 

 Konfirmasi 

 Guru memberikan umpan balik positif 

dan penguatan dalam bentuk lisan, 

tulisan maupun memberi hadiah atas 

keberhasilan siswa  

 Guru membantu menyelesaikan 

masalah atau problem yang dihadapi 

siswa selama proses pembelajaran 

 Guru memotivasi siswa yang kurang 

atau belum berpartisipasi secara aktif 

dalam proses pembelajaran 

 

3. 

Kegiatan Penutup 

 Guru membimbing siswa secara mandiri 

untuk membuat rangkuman tentang fungsi 

sosialisasi dalam pembentukan kepribadian 

dengan kerjasama kelompok  

 Guru bersama-sama siswa mengadakan 

refleksi terhadap kegiatan yang telah 

dilaksanakan secara konsisten dan 

terprogram : memberikan penilaian pada 

siswa yang berhasik menjawab dengan 

benar 

 Guru memberikan umpan balik terhadap 

hasil pembelajaran dengan memberikan 

post-test atau pertanyaan yang 

berhubungan dengan materi secara 

demokratis 

 Guru merencakan kegiatan tindak lanjut 

10 menit Refleksi 

dan 

Penugasan 
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secara mandiri dalam bentuk pembelajaran 

remidi, program pengayaan, memberikan 

tugas baik tugas individual maupun 

kelompok sesuai dengan hasi belajar siswa 

 Guru menumbuhkan rasa ingin tahu siswa 

agar gemar membaca dengan 

menyampaikan rencana pembelajaran 

pertemuan berikutnya 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

NO. 05 

SMP/MTs    : SMP NEGERI 39 SEMARANG 

Mata Pelajaran   : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) 

Kelas / Semester   : VII / 1 (Satu) 

Standar Kompetensi  : 2. Memahami kehidupan sosial manusia 

Kompetensi Dasar   : 2.3 Mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi 

sosial  

Indikator    :  

a) Menjelaskan syarat-syarat terjadinya 

interaksi sosial 

b) Mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi 

sosial 

Alokasi Waktu   : 6 x 40 menit (3 x pertemuan) 

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah dilakukan pembelajaran siswa dapat : 

a) Menjelaskan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial secara mandiri dan 

percaya diri 

b) Mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi sosual dengan teliti dan 

komunikatif 

B. Materi Pembelajaran 

1. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial 
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Untuk terjadinya interaksi sosial, harus ada dua syarat, yaitu harus terjadi 

kontak sosial dan komunikasi : 

a) Kontak sosial 

Kontak sosial terjadi karena ketika dua orang berhubungan. Kotak sosial 

terjadi langsung ( disebut kontak sosial primer ) dan dapat pula dilakukan secar 

tidak langsung ( disebut kontak sosial sekunder ) contoh kontak sosial primer 

ialah barcakap-cakap sambil bertatap muka: guru meminta kamu mengerjakan 

soal ulangan, temanmu mengajak makan di kantin, kamu meminta uang jajan 

kepada ibu kamu. 

Karena kemajuan teknologi informasi, kontak sosial primer juga dapat terjadi 

walaupun kedua pihak tidak bertatap muka secara langsung, tetapi melalui telepon 

atau internet. Contoh kontak sosial sekunder ialah kamu menitipkan pesan untuk 

gurumu bahwa kamu tidak masuk karena kamu sakit, Ibu menitip pesan melalui 

temanmu agar kamu segera pulang, kamu mengirim kartu ucapan selamat ulang 

tahun untuk temanmu di kota lain. 

b) Komunikasi  

Komunikasi merupakan satu syarat pokok terjadinya kerja sama dalam proses 

sosial. komunikasi terjadi apabila kedua belah pihak memahami bahasa yang 

digunakan. Bahasa yang digunakan dapat berupa kata-kata, isyarat, ataupun 

symbol.  Kamu  tentu tahu bagainmana cara berkomunikasi para anggota Pramuka 

menggunakan bendera Semaphor. Komunikasi ialah suatu proses pengiriman 

pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat 

langsung dipahami.  suatu komunikasi terjadi jika memenuhi persyaratan berikut : 

1. Adanya pihak yang mengirim pesan ( Komunikator / sender ) 

2. Adanya penerima pesan ( Komunikasi / receiver ) 

3. Adanya pesan ( massage ) yang ingin disampaikan 

4. Adanya tantangan ( feedback ) dari si penerima atas isi pesan  

2. Bentuk-bentuk interaksi sosial 

Melalui kontak dan komunikasi seseorang akan emmberikan tafsian pada 

perilaku orang lain, atau perasaan-perasaan yang ingin disampaikan kepada orang 
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lain. Kontak dan komunikasi menjadi syarat yang penting bagi terwujudnya 

interaksi sosial. 

a) Antar individu dengan individu , 

Contohnya, seorang bayi yang baru lahir, ia akan melakukan kontak sosial 

dengan ibunya dan keluarga secara langsung. ia dapat merasakan cinta dan 

kasih sayang, minimalnya dari ibu dan ayahnya. setelah itu, ia semakin 

tumbuh dan berkembang ia semakin banyak belajar tentang kebiasan- 

kebiasaan yang ad di dalam keluarga, misalnya saja masalah sopan santun 

dalam bertutur kata, makan, dan lain-lain . 

b) Antar individu dengan kelompok 

Misalnya, seorang siswa sedang belajar bersama atau berdiskusi dalam 

kelompok belajarnya. kegiatan belajar bersama dan berdiskusi merupakan 

contoh kontak sosial perorangan dengan kelompok . 

c) Antar kelompok dengan kelompok 

Contohnya, seperti kelompok OSIS SMPN 2 Bandung melakukan studi 

banding ke OSIS yang ada SMPN 2 Yogyakarta. Kedua kelompok itu 

akan bertemu dan bertatap muka. Kegiatan seperti itu, dapat dijadikan 

contoh kontak sosial kelompok dengan kelompok . 

C. Strategi Pembelajaran 

Strategi Pembelajaran Problem Solving Learning   

Metode : diskusi, penugasan, tanya jawab dan observasi 

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan 1 

No.  Kegiatan  Waktu  Metode  

1. 

Kegiatan Pendahuluan  

 Guru menyiapkan siswa secara psikis dan 

fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran dengan cara kreatif, yaitu 

dengan menciptakan Susana kelas yang 

religious dengan menunjuk salah satu 

10 menit  Tanya 

jawab 
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siswa memimpin berdoa (Bila jam 1), 

memeriksa kehadiran siswa, kebersihan 

dan kerapian kelas sebagai wujud 

kepedulian lingkungan 

 Guru memberikan motivasi siswa secara 

komunikatif dan kreatif dan 

menumbuhkan rasa ingin tahu dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

berkaitan dengan materi sebelumnya 

 Guru menumbuhkan rasa ingin tahu 

dengan menyampaikan tujuan 

pembelajaran , cakupan materi dan 

penjelasan uraian kegiatan yang akan 

dipelajari 

2. 

Kegiatan Inti  

Guru menjelaskan materi, dan memunculkan 

masalah atau kasus yang berkaitan dengan 

materi.  

 Eksplorasi 

 Siswa dibagi dalam 4 anggota 

kelompok secara acak 

 Masing-masing kelompok 

mendiskusikan syarat-syarat 

terjadinya interaksi sosial dengan 

kerjasama kelompok secara 

komunikatif  

 Guru membimbing siswa dalam 

mengidentifikasi permasalahan 

 Elaborasi 

 Guru membantu siswa dalam 

60 menit Diskusi 
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merumuskan dan memahami masalah 

secara benar pada saat identifikasi 

masalah 

 Setiap kelompok dibimbing untuk 

melakukan perencanaan, 

melaksanakan dan menilai pemecahan 

masalah yang telah dibuat 

 Setiap kelompok membuat laporan 

hasil pengamatan dengan jujur 

 Setiap kelompok mempresentasikan 

ke depan kelas hasil pengamatannya 

secara komunikatif 

 Konfirmasi 

 Guru memberikan umpan balik positif 

dan penguatan dalam bentuk lisan, 

tulisan maupun memberi hadiah atas 

keberhasilan siswa  

 Guru membantu menyelesaikan 

masalah atau problem yang dihadapi 

siswa selama proses pembelajaran 

 Guru memotivasi siswa yang kurang 

atau belum berpartisipasi secara aktif 

dalam proses pembelajaran 

 

3. 

Kegiatan Penutup 

 Guru membimbing siswa secara mandiri 

untuk membuat rangkuman tentang syarat-

syarat terjadinya interaksi sosial 

 Guru bersama-sama siswa mengadakan 

refleksi terhadap kegiatan yang telah 

10 menit Refleksi 

dan 

Penugasan 
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dilaksanakan secara konsisten dan 

terprogram : memberikan penilaian pada 

siswa yang berhasik menjawab dengan 

benar 

 Guru memberikan umpan balik terhadap 

hasil pembelajaran dengan memberikan 

post-test atau pertanyaan yang 

berhubungan dengan materi secara 

demokratis 

 Guru merencakan kegiatan tindak lanjut 

secara mandiri dalam bentuk pembelajaran 

remidi, program pengayaan, memberikan 

tugas baik tugas individual maupun 

kelompok sesuai dengan hasi belajar siswa 

 Guru menumbuhkan rasa ingin tahu siswa 

agar gemar membaca dengan 

menyampaikan rencana pembelajaran 

pertemuan berikutnya 

Pertemuan 2 

No.  Kegiatan  Waktu  Metode  

1. 

Kegiatan Pendahuluan  

 Guru menyiapkan siswa secara psikis dan 

fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran dengan cara kreatif, yaitu 

dengan menciptakan Susana kelas yang 

religious dengan menunjuk salah satu 

siswa memimpin berdoa (Bila jam 1), 

memeriksa kehadiran siswa, kebersihan 

dan kerapian kelas sebagai wujud 

10 menit  Tanya 

jawab 
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kepedulian lingkungan 

 Guru memberikan motivasi siswa secara 

komunikatif dan kreatif dan 

menumbuhkan rasa ingin tahu dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

berkaitan dengan materi sebelumnya 

 Guru menumbuhkan rasa ingin tahu 

dengan menyampaikan tujuan 

pembelajaran , cakupan materi dan 

penjelasan uraian kegiatan yang akan 

dipelajari 

2. 

Kegiatan Inti 

Guru menjelaskan materi, dan memunculkan 

masalah atau kasus yang berkaitan dengan 

materi.   

 Eksplorasi 

 Siswa dibagi dalam 4 anggota 

kelompok secara acak 

 Masing-masing kelompok 

mengidentifikasi bentuk-bentuk 

interaksi sosial dengan kerjasama 

kelompok secara komunikatif 

 Guru membimbing siswa dalam 

mengidentifikasi permasalahan 

 Elaborasi 

 Guru membantu siswa dalam 

merumuskan dan memahami masalah 

secara benar pada saat identifikasi 

masalah 

 Setiap kelompok dibimbing untuk 

60 menit Diskusi 
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melakukan perencanaan, 

melaksanakan dan menilai pemecahan 

masalah yang telah dibuat 

 Setiap kelompok membuat laporan 

hasil pengamatan dengan jujur 

 Setiap kelompok mempresentasikan 

ke depan kelas hasil pengamatannya 

secara komunikatif 

 Konfirmasi 

 Guru memberikan umpan balik positif 

dan penguatan dalam bentuk lisan, 

tulisan maupun memberi hadiah atas 

keberhasilan siswa  

 Guru membantu menyelesaikan 

masalah atau problem yang dihadapi 

siswa selama proses pembelajaran 

 Guru memotivasi siswa yang kurang 

atau belum berpartisipasi secara aktif 

dalam proses pembelajaran 

 

3. 

Kegiatan Penutup 

 Guru membimbing siswa secara mandiri 

untuk membuat rangkuman tentang 

bentuk-bentuk interaksi sosial  

 Guru bersama-sama siswa mengadakan 

refleksi terhadap kegiatan yang telah 

dilaksanakan secara konsisten dan 

terprogram : memberikan penilaian pada 

siswa yang berhasik menjawab dengan 

benar 

10 menit Refleksi 

dan 

Penugasan 
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 Guru memberikan umpan balik terhadap 

hasil pembelajaran dengan memberikan 

post-test atau pertanyaan yang 

berhubungan dengan materi secara 

demokratis 

 Guru merencakan kegiatan tindak lanjut 

secara mandiri dalam bentuk pembelajaran 

remidi, program pengayaan, memberikan 

tugas baik tugas individual maupun 

kelompok sesuai dengan hasi belajar siswa 

 Guru menumbuhkan rasa ingin tahu siswa 

agar gemar membaca dengan 

menyampaikan rencana pembelajaran 

pertemuan berikutnya 

Pertemuan 3 

No.  Kegiatan  Waktu  Metode  

1. 

Kegiatan Pendahuluan  

 Guru menyiapkan siswa secara psikis dan 

fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran dengan cara kreatif, yaitu 

dengan menciptakan Susana kelas yang 

religious dengan menunjuk salah satu 

siswa memimpin berdoa (Bila jam 1), 

memeriksa kehadiran siswa, kebersihan 

dan kerapian kelas sebagai wujud 

kepedulian lingkungan 

 Guru memberikan motivasi siswa secara 

komunikatif dan kreatif dan 

menumbuhkan rasa ingin tahu dengan 

10 menit  Tanya 

jawab 
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mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

berkaitan dengan materi sebelumnya 

 Guru menumbuhkan rasa ingin tahu 

dengan menyampaikan tujuan 

pembelajaran , cakupan materi dan 

penjelasan uraian kegiatan yang akan 

dipelajari 

2. 

Kegiatan Inti  

Guru menjelaskan materi, dan memunculkan 

masalah atau kasus yang berkaitan dengan 

materi.  

 Eksplorasi 

 Siswa dibagi dalam 4 anggota 

kelompok secara acak 

 Masing-masing kelompok 

mendiskusikan bentuk-bentuk 

interaksi sosial dengan kerjasama 

kelompok secara komunikatif 

 Guru membimbing siswa dalam 

mengidentifikasi permasalahan 

 Elaborasi 

 Guru membantu siswa dalam 

merumuskan dan memahami masalah 

secara benar pada saat identifikasi 

masalah 

 Setiap kelompok dibimbing untuk 

melakukan perencanaan, 

melaksanakan dan menilai pemecahan 

masalah yang telah dibuat 

 Setiap kelompok membuat laporan 

60 menit Diskusi 
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hasil pengamatan dengan jujur 

 Setiap kelompok mempresentasikan 

ke depan kelas hasil pengamatannya 

secara komunikatif 

 Konfirmasi 

 Guru memberikan umpan balik positif 

dan penguatan dalam bentuk lisan, 

tulisan maupun memberi hadiah atas 

keberhasilan siswa  

 Guru membantu menyelesaikan 

masalah atau problem yang dihadapi 

siswa selama proses pembelajaran 

 Guru memotivasi siswa yang kurang 

atau belum berpartisipasi secara aktif 

dalam proses pembelajaran 

 

3. 

Kegiatan Penutup 

 Guru membimbing siswa secara mandiri 

untuk membuat rangkuman tentang 

bentuk-bentuk interaksi sosial  

 Guru bersama-sama siswa mengadakan 

refleksi terhadap kegiatan yang telah 

dilaksanakan secara konsisten dan 

terprogram : memberikan penilaian pada 

siswa yang berhasik menjawab dengan 

benar 

 Guru memberikan umpan balik terhadap 

hasil pembelajaran dengan memberikan 

post-test atau pertanyaan yang 

berhubungan dengan materi secara 

10 menit Refleksi 

dan 

Penugasan 
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demokratis 

 Guru merencakan kegiatan tindak lanjut 

secara mandiri dalam bentuk pembelajaran 

remidi, program pengayaan, memberikan 

tugas baik tugas individual maupun 

kelompok sesuai dengan hasi belajar siswa 

 Guru menumbuhkan rasa ingin tahu siswa 

agar gemar membaca dengan 

menyampaikan rencana pembelajaran 

pertemuan berikutnya 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

NO. 06 

SMP/MTs    : SMP NEGERI 39 SEMARANG 

Mata Pelajaran   : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) 

Kelas / Semester   : VII / 1 (Satu) 

Standar Kompetensi  : 2. Memahami kehidupan sosial manusia 

Kompetensi Dasar   : 2.4 Menguraikan Proses interaksi sosial  

Indikator    :  

a) Mengidentifikasi proses sosial asosiatif 

b) Memberikan contoh proses sosial 

disasosiatif 

Alokasi Waktu   : 6 x 40 menit (3 x pertemuan) 

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah dilakukan pembelajaran siswa dapat : 

a) Mengidentifikasi proses sosial asosiatif secara komunikatif dan kerjasama 

kelompok 

b) Memberikan contoh proses sosial disasosiatif secara mandiri dan percaya 

diri  

B. Materi Pembelajaran 

1. Proses sosial asosiatif  
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Proses interaksi sosiatif terjadi apabila interaksi ini mengarah pada pernyatuan 

, bentuk interaksi asosiatif dapat di bagi menjadi : 

a. Kerja Sama  

Kerja sama merupakan usaha bersama antarpribadi atau antar kelompok 

manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Dalam masyarakat 

tradisional Indonesia kerja sama dikenal dengan istilah gotong royong. Pada 

kehidupan saat ini gotong royong di wujudkan melalui kerja bakti , ronda malam, 

dan bersih desa . 

b. Akomodasi 

Proses akomodasi menunjuk pada suatu keadaan yang terdapat keseimbangan 

dalam interaksi antar orang-perorangan dan kelompok-kelompok manusia. 

Sebagai suatu proses, akomodasi menekankan pada usaha-usaha manusia untuk 

meredakan suatu pertentangan. Tujuan-tujuan akomodasi antara lain mengurangi 

pertentangan antara dua kelompok atau individu, mencegah suatu pertentangan 

secara temporer, kemungkinan terjadinya kerja sama antar individu dan kelompok 

sosial, serta mengupayakan pelebutan antara kelompok sosial yamg  berbeda . 

c. Asimilasi 

Asimilasi merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam 

menghadapi perbedaan. Tujuan untuk mencapai kesatuan atau mencapai suatu 

integrasi dalam organisasi, pikiran, dan tindakan. Terjadinya proses asimilasi 

didukung pula adanya interaksi yang asimilasi. Artinya, interaksi yang terjadi 

bersifat persahabatan, tidak ada hambatan dan pembatasan dalam melakukan 

interaksi, serta interaksi yang berlangsung bersifat langsung dan primer . 

2. Proses sosial disasosiatif  

Proses disosiatif merupakan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan 

merenggangkan solidaritas kelompok.  Proses disosiatif dibedakan menjadi tiga 

bentuk, yaitu :  

a. Kompetisi  
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Kompetisi merupakan proses individu atau kelompok mencari keuntungan 

melalui bidang- bidang kehidupan yang pada suatu masa tertentu terjadi pusat 

perhatian umum tanpa menggunakan ancaman dan kekerasan. Untuk 

mendapatkannya, seseorang harus bersaing satu dengan lainnya . 

b. Kontravensi 

Kontravensi adalah sikap mental tersembunyi terhadap orang lain atau 

terhadap unsur - unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Kontravesi ditandai 

gejala-gejala ketidakpastian mengenai diri seseorang, perasaan tidak suka 

disembunyikan , kebencian atau keragu- raguan. 

Kontravensi sering kita jumpai di dunia politik, Di mata masyarakat para 

politikus tampak sangat dekat. Akan tetapi, terdapat sikap-sikap yang lain yang 

tersembunyi di antara mereka. Sikap tersebut dapat berubah menjadi kebencian, 

tetapi tidak sampai menjadi pertentangan atau pertikaian interksi sosial ini dalam 

sosiologi dinamakan kontravensi. 

c. Konflik  

Konflik terjadi jika kedua pihak berusaha saling menggagalkan tujuan 

masing-masing. Untuk mencapai tujuannya, setiap pihak tidak segan-segan 

menggunakan ancaman dan kekerasan.  Oleh karena itu, konflik merupakan 

bentuk interaksi sosial yang bersifat negative. 

Walaupun konflik merupakan suatu proses disosiatif yang agak tajam, tetapi 

konflik mempunyai fungsi positif pula bagi masyarakat. Konflik dapat menjadi 

sarana untuk mencapai suatu keseimbangan antara kekuatan-kekuatan dalam 

masyarakat serta mampu meningkatkan solidaritas in – group dalam suatu 

kelompok . 

C. Strategi Pembelajaran 

Strategi Pembelajaran Problem Solving Learning   

Metode : diskusi, penugasan, tanya jawab dan observasi 

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan 1 
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No.  Kegiatan  Waktu  Metode  

1. 

Kegiatan Pendahuluan  

 Guru menyiapkan siswa secara psikis dan 

fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran dengan cara kreatif, yaitu 

dengan menciptakan Susana kelas yang 

religious dengan menunjuk salah satu 

siswa memimpin berdoa (Bila jam 1), 

memeriksa kehadiran siswa, kebersihan 

dan kerapian kelas sebagai wujud 

kepedulian lingkungan 

 Guru memberikan motivasi siswa secara 

komunikatif dan kreatif dan 

menumbuhkan rasa ingin tahu dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

berkaitan dengan materi sebelumnya 

 Guru menumbuhkan rasa ingin tahu 

dengan menyampaikan tujuan 

pembelajaran , cakupan materi dan 

penjelasan uraian kegiatan yang akan 

dipelajari 

10 menit  Tanya 

jawab 

2. 

Kegiatan Inti 

Guru menjelaskan materi, dan memunculkan 

masalah atau kasus yang berkaitan dengan 

materi.   

 Eksplorasi 

 Siswa dibagi dalam 4 anggota 

kelompok secara acak 

 Masing-masing kelompok 

mengidentifikasi proses sosial 

60 menit Diskusi 
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asosiatif dan disasosiatif dengan 

kerjasama kelompok secara 

komunikatif  

 Guru membimbing siswa dalam 

mengidentifikasi permasalahan 

 Elaborasi 

 Guru membantu siswa dalam 

merumuskan dan memahami masalah 

secara benar pada saat identifikasi 

masalah 

 Setiap kelompok dibimbing untuk 

melakukan perencanaan, 

melaksanakan dan menilai pemecahan 

masalah yang telah dibuat 

 Setiap kelompok membuat laporan 

hasil pengamatan dengan jujur 

 Setiap kelompok mempresentasikan 

ke depan kelas hasil pengamatannya 

secara komunikatif 

 Konfirmasi 

 Guru memberikan umpan balik positif 

dan penguatan dalam bentuk lisan, 

tulisan maupun memberi hadiah atas 

keberhasilan siswa  

 Guru membantu menyelesaikan 

masalah atau problem yang dihadapi 

siswa selama proses pembelajaran 

 Guru memotivasi siswa yang kurang 

atau belum berpartisipasi secara aktif 

dalam proses pembelajaran 
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3. 

Kegiatan Penutup 

 Guru membimbing siswa secara mandiri 

untuk membuat rangkuman tentang proses 

sosial asosiatif dan disasosiatif  

 Guru bersama-sama siswa mengadakan 

refleksi terhadap kegiatan yang telah 

dilaksanakan secara konsisten dan 

terprogram : memberikan penilaian pada 

siswa yang berhasik menjawab dengan 

benar 

 Guru memberikan umpan balik terhadap 

hasil pembelajaran dengan memberikan 

post-test atau pertanyaan yang 

berhubungan dengan materi secara 

demokratis 

 Guru merencakan kegiatan tindak lanjut 

secara mandiri dalam bentuk pembelajaran 

remidi, program pengayaan, memberikan 

tugas baik tugas individual maupun 

kelompok sesuai dengan hasi belajar siswa 

 Guru menumbuhkan rasa ingin tahu siswa 

agar gemar membaca dengan 

menyampaikan rencana pembelajaran 

pertemuan berikutnya 

10 menit Refleksi 

dan 

Penugasan 

Pertemuan 2 

No.  Kegiatan  Waktu  Metode  

1. 

Kegiatan Pendahuluan  

 Guru menyiapkan siswa secara psikis dan 

fisik untuk mengikuti proses 

10 menit  Tanya 

jawab 
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pembelajaran dengan cara kreatif, yaitu 

dengan menciptakan Susana kelas yang 

religious dengan menunjuk salah satu 

siswa memimpin berdoa (Bila jam 1), 

memeriksa kehadiran siswa, kebersihan 

dan kerapian kelas sebagai wujud 

kepedulian lingkungan 

 Guru memberikan motivasi siswa secara 

komunikatif dan kreatif dan 

menumbuhkan rasa ingin tahu dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

berkaitan dengan materi sebelumnya 

 Guru menumbuhkan rasa ingin tahu 

dengan menyampaikan tujuan 

pembelajaran, cakupan materi dan 

penjelasan uraian kegiatan yang akan 

dipelajari 

2. 

Kegiatan Inti  

Guru menjelaskan materi, dan memunculkan 

masalah atau kasus yang berkaitan dengan 

materi.  

 Eksplorasi 

 Siswa dibagi dalam 4 anggota 

kelompok secara acak 

 Masing-masing kelompok 

mendiskusikan tentang proses sosial 

asosiatif dengan kerjasama kelompok 

secara komunikatif  

 Guru membimbing siswa dalam 

mengidentifikasi permasalahan 

60 menit Diskusi 
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 Elaborasi 

 Guru membantu siswa dalam 

merumuskan dan memahami masalah 

secara benar pada saat identifikasi 

masalah 

 Setiap kelompok dibimbing untuk 

melakukan perencanaan, 

melaksanakan dan menilai pemecahan 

masalah yang telah dibuat 

 Setiap kelompok membuat laporan 

hasil pengamatan dengan jujur 

 Setiap kelompok mempresentasikan 

ke depan kelas hasil pengamatannya 

secara komunikatif 

 Konfirmasi 

 Guru memberikan umpan balik positif 

dan penguatan dalam bentuk lisan, 

tulisan maupun memberi hadiah atas 

keberhasilan siswa  

 Guru membantu menyelesaikan 

masalah atau problem yang dihadapi 

siswa selama proses pembelajaran 

 Guru memotivasi siswa yang kurang 

atau belum berpartisipasi secara aktif 

dalam proses pembelajaran 

3. 

Kegiatan Penutup 

 Guru membimbing siswa secara mandiri 

untuk membuat rangkuman tentang proses 

sosial asosiatif  

 Guru bersama-sama siswa mengadakan 

10 menit Refleksi 

dan 

Penugasan 
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refleksi terhadap kegiatan yang telah 

dilaksanakan secara konsisten dan 

terprogram : memberikan penilaian pada 

siswa yang berhasik menjawab dengan 

benar 

 Guru memberikan umpan balik terhadap 

hasil pembelajaran dengan memberikan 

post-test atau pertanyaan yang 

berhubungan dengan materi secara 

demokratis 

 Guru merencakan kegiatan tindak lanjut 

secara mandiri dalam bentuk pembelajaran 

remidi, program pengayaan, memberikan 

tugas baik tugas individual maupun 

kelompok sesuai dengan hasi belajar siswa 

 Guru menumbuhkan rasa ingin tahu siswa 

agar gemar membaca dengan 

menyampaikan rencana pembelajaran 

pertemuan berikutnya 

Pertemuan 3 

No.  Kegiatan  Waktu  Metode  

1. 

Kegiatan Pendahuluan  

 Guru menyiapkan siswa secara psikis dan 

fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran dengan cara kreatif, yaitu 

dengan menciptakan Susana kelas yang 

religious dengan menunjuk salah satu 

siswa memimpin berdoa (Bila jam 1), 

memeriksa kehadiran siswa, kebersihan 

dan kerapian kelas sebagai wujud 

10 menit  Tanya 

jawab 
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kepedulian lingkungan 

 Guru memberikan motivasi siswa secara 

komunikatif dan kreatif dan 

menumbuhkan rasa ingin tahu dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

berkaitan dengan materi sebelumnya 

 Guru menumbuhkan rasa ingin tahu 

dengan menyampaikan tujuan 

pembelajaran, cakupan materi dan 

penjelasan uraian kegiatan yang akan 

dipelajari 

2. 

Kegiatan Inti  

Guru menjelaskan materi, dan memunculkan 

masalah atau kasus yang berkaitan dengan 

materi.  

 Eksplorasi 

 Siswa dibagi dalam 4 anggota 

kelompok secara acak 

 Masing-masing kelompok 

mengidentifikasi proses sosial 

disasosiatif dengan kerjasama 

kelompok secara komunikatif  

 Guru membimbing siswa dalam 

mengidentifikasi permasalahan 

 Elaborasi 

 Guru membantu siswa dalam 

merumuskan dan memahami masalah 

secara benar pada saat identifikasi 

masalah 

 Setiap kelompok dibimbing untuk 

60 menit Diskusi 
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melakukan perencanaan, 

melaksanakan dan menilai pemecahan 

masalah yang telah dibuat 

 Setiap kelompok membuat laporan 

hasil pengamatan dengan jujur 

 Setiap kelompok mempresentasikan 

ke depan kelas hasil pengamatannya 

secara komunikatif 

 Konfirmasi 

 Guru memberikan umpan balik positif 

dan penguatan dalam bentuk lisan, 

tulisan maupun memberi hadiah atas 

keberhasilan siswa  

 Guru membantu menyelesaikan 

masalah atau problem yang dihadapi 

siswa selama proses pembelajaran 

 Guru memotivasi siswa yang kurang 

atau belum berpartisipasi secara aktif 

dalam proses pembelajaran 

 

3. 

Kegiatan Penutup 

 Guru membimbing siswa secara mandiri 

untuk membuat rangkuman tentang proses 

sosial disasosiatif  

 Guru bersama-sama siswa mengadakan 

refleksi terhadap kegiatan yang telah 

dilaksanakan secara konsisten dan 

terprogram : memberikan penilaian pada 

siswa yang berhasik menjawab dengan 

benar 

10 menit Refleksi 

dan 

Penugasan 
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 Guru memberikan umpan balik terhadap 

hasil pembelajaran dengan memberikan 

post-test atau pertanyaan yang 

berhubungan dengan materi secara 

demokratis 

 Guru merencakan kegiatan tindak lanjut 

secara mandiri dalam bentuk pembelajaran 

remidi, program pengayaan, memberikan 

tugas baik tugas individual maupun 

kelompok sesuai dengan hasi belajar siswa 

 Guru menumbuhkan rasa ingin tahu siswa 

agar gemar membaca dengan 

menyampaikan rencana pembelajaran 

pertemuan berikutnya 

 

RPP PROBLEM POSING LEARNING 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

NO. 03 

SMP/MTs    : SMP NEGERI 39 SEMARANG 

Mata Pelajaran   : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) 

Kelas / Semester   : VII / 1 (Satu) 

Standar Kompetensi  : 2. Memahami kehidupan sosial manusia 

Kompetensi Dasar   : 2.1 Mendiskripsikan interaksi sebagai proses 

sosial 

Indikator    :  

a) menjelaskan kaitan interaksi sosial dengan 

proses sosial 

b) menjelaskan pengaruh interaksi sosial 

terhadap keselarasan sosial 

Alokasi Waktu   : 4 x 40 menit (2 x pertemuan) 

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah dilakukan pembelajaran siswa dapat : 
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1) Menjelaskan kaitan interaksi sosial dan proses sosial secara mandiri 

dan percaya diri 

2) Menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap keselarasan sosial 

secara komunikatof dan responsif 

B. Materi Pembelajaran 

1. Kaitan Interaksi Sosial dan Proses Sosial 

Setiap orang pasti selalu berhubungan atau bekerja sama dengan orang lain. 

Itulah sebabnya manusis disebut sebagai makhluk sosial. Interaksi sosial adalah 

hubungan-hubungan sosial yang dinamis, baik yang menyangkut hubungan antara 

individu dan individu, antara individu dan kelompok, mauun antara kelompok dan 

kelompok lain. Hubungan sosial itu terjadi melalui komunikasi dan kontak sosial.  

Inti kehidupan sosial adalah interaksi sosial. Tanpa interaksi sosial, tidak 

mungkin ada khidupan sosial (masyarakat). Karena ada interaksi sosial, 

terentuklah kehidupan bersama. Dari adanya kehidupan bersam itulah timbul 

proses sosial. Proses sosial adalah hubungan timbal balik antara bidang-bidang 

kehidupan dalam masyarakat melalui interaksi antar individu masyarakat. Proses 

sosial merupakan cara-cara berhubungan dalam kehidupan masyarakat yang dapat 

dilihat apabila individu atau kelompok manusia saling bertemu dan menentukan 

system serta bentuk-bentuk hubungnan tersebut. 

Dengan demikian, interaksi sosial berkaitan erat dengan terjadinya proses 

sosial. Interaksi sosial merupakan dasar dan bentuk umum dari suatu proses 

sosial. Tanpa adanya interaksi sosial, tidak aka nada kehidupan bersama.   

2. Pengaruh Interaksi Sosial Terhadap Keselarasan Sosial 

Pada interaksi sosial terjalin hubungan erat yang akan menciptakan 

keselarasan sosial. Oleh karena itu, interaksi sosial berpengaruh besar terhadap 

terbentuknya keselarasan sosial masyarakat yang bersangkutan. Melalui interaksi 

sosial, mamnusia saling bekerja sama, menghargai, menghormati, hidup rukun, 

dan gotong royong. Sikap-sikap tersebut mampu menciptakan keteraturan dan 

ketertiban dalam kehidupan bermsyarakat yang mendorong munculnya 

keselarasan sosial. 
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Sosial order adalah kondisi keteraturan sosial yang tetap dan berlangsung 

secara terus menerus. Sebaliknya, jika seseorang bertindak dn bertingkah laku 

tidak sesuai dengan aturan-aturan sosial akan menciptakan kondisi yang tidak 

selaras. Dengan begitu, tidak selamanya interaksi sosial membentuk keselarasan, 

tetapi berpengaruh terhadap terbentuknya keselarasan sosial.  

C. Strategi Pembelajaran 

Strategi Pembelajaran Problem Posing Learning 

Metode : diskusi, penugasan, tanya jawab dan observasi 

D. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan 1 

No.  Kegiatan  Waktu  Metode  

1. 

Kegiatan Pendahuluan  

 Guru menyiapkan siswa secara psikis dan 

fisik untuk mengikuti proses pembelajaran 

dengan cara kreatif, yaitu dengan 

menciptakan Susana kelas yang religious 

dengan menunjuk salah satu siswa memimpin 

berdoa (Bila jam 1), memeriksa kehadiran 

siswa, kebersihan dan kerapian kelas sebagai 

wujud kepedulian lingkungan 

 Guru memberikan motivasi siswa secara 

komunikatif dan kreatif dan menumbuhkan 

rasa ingin tahu dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan 

materi sebelumnya 

 Guru menumbuhkan rasa ingin tahu dengan 

menyampaikan tujuan pembelajaran, cakupan 

materi dan penjelasan uraian kegiatan yang 

akan dipelajari 

10 menit  Tanya 

jawab 
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2. 

Kegiatan Inti  

 Eksplorasi 

 Guru menjelaskan materi, diberikan contoh 

soal dan soal latihan 

 Siswa diberikan kesempatan untuk 

bertanya hal-hal yang berkaitan dengan 

materi  

 Siswa dibagi dalam 4 anggota kelompok 

secara acak 

 Masing-masing kelompok mengkaji kaitan 

interaksi sosial dan proses sosial dalam 

kehidupan sehari-hari di lingkungan 

terdekat dengan kerja sama kelompok 

secara komunikatif 

 Siswa diberi kesempatan untuk membuat 

dan menjawab pertanyaan-pertanyan baru 

berdasarkan penjelasan materi dan contoh 

 Elaborasi 

 Guru mendampingi siswa pada proses 

pembelajaran  

 Setiap kelompok mempresentasikan hasil 

pertanyaan baru beserta jawabannya ke 

depan kelas  

 Konfirmasi 

 Guru memberikan umpan balik positif dan 

penguatan dalam bentuk lisan, tulisan 

maupun memberi hadiah atas keberhasilan 

siswa  

 Guru membantu meluruskan atas soal 

temuan siswa dengan materi yang sedang 

60 menit Observasi 

dan 

diskusi 
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dibahas 

 Guru memotivasi siswa yang kurang atau 

belum berpartisipasi secara aktif dalam 

proses pembelajaran 

 

3. 

Kegiatan Penutup 

 Guru membimbing siswa secara mandiri 

untuk membuat rangkuman tentang kaitan 

interaksi sosial dengan proses sosial  

 Guru bersama-sama siswa mengadakan 

refleksi terhadap kegiatan yang telah 

dilaksanakan secara konsisten dan 

terprogram : memberikan penilaian pada 

siswa yang berhasik menjawab dengan 

benar 

 Guru memberikan umpan balik terhadap 

hasil pembelajaran dengan memberikan 

post-test atau pertanyaan yang 

berhubungan dengan materi secara 

demokratis 

 Guru merencakan kegiatan tindak lanjut 

secara mandiri dalam bentuk pembelajaran 

remidi, program pengayaan, memberikan 

tugas baik tugas individual maupun 

kelompok sesuai dengan hasi belajar siswa 

 Guru menumbuhkan rasa ingin tahu siswa 

agar gemar membaca dengan 

menyampaikan rencana pembelajaran 

pertemuan berikutnya 

10 menit Refleksi 

dan 

Penugasan 

Pertemuan 2  
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No.  Kegiatan  Waktu  Metode  

1. 

Kegiatan Pendahuluan  

 Guru menyiapkan siswa secara psikis dan 

fisik untuk mengikuti proses pembelajaran 

dengan cara kreatif, yaitu dengan 

menciptakan Susana kelas yang religious 

dengan menunjuk salah satu siswa memimpin 

berdoa (Bila jam 1), memeriksa kehadiran 

siswa, kebersihan dan kerapian kelas sebagai 

wujud kepedulian lingkungan 

 Guru memberikan motivasi siswa secara 

komunikatif dan kreatif dan menumbuhkan 

rasa ingin tahu dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan 

materi sebelumnya 

 Guru menumbuhkan rasa ingin tahu dengan 

menyampaikan tujuan pembelajaran, cakupan 

materi dan penjelasan uraian kegiatan yang 

akan dipelajari 

10 menit  Tanya 

jawab 

2. 

Kegiatan Inti  

 Eksplorasi 

 Guru menjelaskan materi, diberikan contoh 

soal dan soal latihan 

 Siswa diberikan kesempatan untuk 

bertanya hal-hal yang berkaitan dengan 

materi  

 Siswa dibagi dalam 4 anggota kelompok 

secara acak 

 Masing-masing kelompok mengkaji kaitan 

pengaruh interaksi sosial terhadap 

60 menit Observasi 

dan 

diskusi 
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keselarasan sosialdi lingkungan terdekat 

dengan kerja sama kelompok secara 

komunikatif 

 Siswa diberi kesempatan untuk membuat 

dan menjawab pertanyaan-pertanyan baru 

berdasarkan penjelasan materi dan contoh 

 Elaborasi 

 Guru mendampingi siswa pada proses 

pembelajaran  

 Setiap kelompok mempresentasikan hasil 

pertanyaan baru beserta jawabannya ke 

depan kelas  

 Konfirmasi 

 Guru memberikan umpan balik positif dan 

penguatan dalam bentuk lisan, tulisan 

maupun memberi hadiah atas keberhasilan 

siswa  

 Guru membantu meluruskan atas soal 

temuan siswa dengan materi yang sedang 

dibahas 

 Guru memotivasi siswa yang kurang atau 

belum berpartisipasi secara aktif dalam 

proses pembelajaran 

3. 

Kegiatan Penutup 

 Guru membimbing siswa secara mandiri 

untuk membuat rangkuman tentang 

pengaruh interaksi sosial terhadap 

keselarasan sosial  

 Guru bersama-sama siswa mengadakan 

refleksi terhadap kegiatan yang telah 

10 menit Refleksi 

dan 

Penugasan 
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dilaksanakan secara konsisten dan 

terprogram : memberikan penilaian pada 

siswa yang berhasik menjawab dengan 

benar 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

NO. 04 

SMP/MTs    : SMP NEGERI 39 SEMARANG 

Mata Pelajaran   : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) 

Kelas / Semester   : VII / 1 (Satu) 

Standar Kompetensi  : 2. Memahami kehidupan sosial manusia 

Kompetensi Dasar   : 2.2 Mendiskripsikan sosialisasi sebagai proses 

pembentukan   kepribadian  

Indikator    :  

a) Menjelaskan pengertian dan pentingnya 

proses sosialisasi 

b) Mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi sosialisasi 

c) Menguraikan fungsi sosialisasidalm 

pembentukan kepribadian 

Alokasi Waktu   : 6 x 40 menit (3 x pertemuan) 

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah dilakukan pembelajaran siswa dapat : 

1) Menjelaskan pengertian dan pentingnya proses sosialisasi secara 

mandiri dan percaya diri 

2) Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi sosialisasi dengan 

teliti dan komunikatif 

3) Menguraikan fungsi sosialisasidalm pembentukan kepribadian dengan 

kerjasama 

B. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian sosialisasi 

Secara sederhana, sosialisasi diartikan sebagai proses sosial. Sosialisasi 

adalah proses sosial yang terjadi pada seseorang untuk mempelajarai dan 
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menyesuaikan diri terhadap norma, nilai, perilaku, adat istiadat, dan semua 

persyaratan lainnya yang diperlukan agar dapat berperan dan berfungsi dalam 

kelompoknya. Dalam sosialisasi terdapat tiga kegiatan utama yang semuanya 

saling berhubungan yaitu, belajar, penyesuaian diri, dan pengamalan psikologis. 

1) Faktor yang mempengaruhi sosialisai 

Ada lima faktor yang mempengaruhi sosialisasi seseorang, diantaranya :  

1. Sifat dasar 

Sifat dasar seseorang meliputi karakter, watak, serat sifat emosional. Sifat 

dasar merupakan warisan dari ayah dan bunda yang diturunkan melalui gen. 

2. Lingkungan prenatal 

Embrio berada dalam Rahim ibu untuk beberapa waktu. Lingkungan inilah 

yang disebut lingkungan prenatal.pada masa ini sang ibu berusaha untuk memberi 

pengarug-pengaruh yang baik kepada bayinya. 

3. Perbedaan perorangan 

Setelah lahir, seorang anak akan tumbuh dewasa dengan karakteristiknya 

sendiri-sendiri. Setiap anak mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, seperti 

ciri fisik (bentuk badan, warna kulit, warna mata, dan bentuk rambut), ciri-ciri 

normal, emosional, personal, dan sosial. Perbedaan perorangan ini mampu 

mempengaruhi sosialisasi seseorang.  

4. Lingkungan  

Lingkungan yang dimaksud adalah kondisi sekitar individu baik lingkungan 

alam, kebudayaan, dan masyarakat yang dapat mempengaruhi proses sosialisasi. 

Kondisi lingkungan sekitar tidak menentukan, tetapi mampu mempengaruhi dan 

membatasi proses sosialisasi seseorang. 

5. Motivasi 

Dalam menjalani kehiduapan, setiap individu mempunyai motivasi-motivasi 

untuk menjadikan hidupnya lebih berarti. Motivasi merupakan kekuatan dalam 

diri seserang yang menggerakkan seseorang untuk berbuat sesuatu. Motivasi yang 

dimiliki seseorang mampu mempengaruhi seseorang berbuat dalam bersosialisasi. 
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Orang yang mempunyai motivasi besar dalam bersosialisasi tentu berbeda apabila 

dibandingkan dengan seseorng yang tidak mempunyai motivasi  

2) Fungsi Sosialisasi dalam pembentukan kepribadian 

Fungsi sosialisasi adalah mempelajari peran. Setiap anggota baru 

masyarakat harus mempelajari peran-peran yang ada dalam masyarakat. Proses 

tersebut dinamakan pengambilan peran. Dalam proses ini, seseorang belajar untuk 

mengetahui peran yang harus dijalankannya serta peran yang harus dijalankan 

orang lain. Melalui penguasaan peran yang ada dalam masyarakat, seseorang 

dapat berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian proses sosial dapat 

berlangsung dengan baik. Dalam bersosialisasi pila, kamu akan berusaha 

mengikuti adat-istiadat masyarakat setempat agar kamu dapat diterima di 

lingkunganmu. 

C. Strategi Pembelajaran 

Strategi Pembelajaran Problem Posing Learning 

Metode : diskusi, penugasan, tanya jawab dan observasi 

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan 1 

No.  Kegiatan  Waktu  Metode  

1. 

Kegiatan Pendahuluan  

 Guru menyiapkan siswa secara psikis dan 

fisik untuk mengikuti proses pembelajaran 

dengan cara kreatif, yaitu dengan 

menciptakan Susana kelas yang religious 

dengan menunjuk salah satu siswa memimpin 

berdoa (Bila jam 1), memeriksa kehadiran 

siswa, kebersihan dan kerapian kelas sebagai 

wujud kepedulian lingkungan 

 Guru memberikan motivasi siswa secara 

komunikatif dan kreatif dan menumbuhkan 

10 menit  Tanya 

jawab 
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rasa ingin tahu dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan 

materi sebelumnya 

 Guru menumbuhkan rasa ingin tahu dengan 

menyampaikan tujuan pembelajaran, cakupan 

materi dan penjelasan uraian kegiatan yang 

akan dipelajari 

2. 

Kegiatan Inti  

 Eksplorasi 

 Guru menjelaskan materi, diberikan contoh 

soal dan soal latihan 

 Siswa diberikan kesempatan untuk 

bertanya hal-hal yang berkaitan dengan 

materi  

 Siswa dibagi dalam 4 anggota kelompok 

secara acak 

 Masing-masing kelompok mengkaji proses 

sosialisasi dengan kerjasama kelompok  

 proses sosialisasi dengan kerjasama 

kelompok secara komunikatif 

 Siswa diberi kesempatan untuk membuat 

dan menjawab pertanyaan-pertanyan baru 

berdasarkan penjelasan materi dan contoh 

 Elaborasi 

 Guru mendampingi siswa pada proses 

pembelajaran  

 Setiap kelompok mempresentasikan hasil 

pertanyaan baru beserta jawabannya ke 

depan kelas  

 Konfirmasi 

60 menit Observasi 

dan 

diskusi 
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 Guru memberikan umpan balik positif dan 

penguatan dalam bentuk lisan, tulisan 

maupun memberi hadiah atas keberhasilan 

siswa  

 Guru membantu meluruskan atas soal 

temuan siswa dengan materi yang sedang 

dibahas 

 Guru memotivasi siswa yang kurang atau 

belum berpartisipasi secara aktif dalam 

proses pembelajaran 

3. 

Kegiatan Penutup 

 Guru membimbing siswa secara mandiri 

untuk membuat rangkuman tentang proses 

sosialisasi  

 Guru bersama-sama siswa mengadakan 

refleksi terhadap kegiatan yang telah 

dilaksanakan secara konsisten dan 

terprogram : memberikan penilaian pada 

siswa yang berhasik menjawab dengan 

benar 

 Guru memberikan umpan balik terhadap 

hasil pembelajaran dengan memberikan 

post-test atau pertanyaan yang 

berhubungan dengan materi secara 

demokratis 

 Guru merencakan kegiatan tindak lanjut 

secara mandiri dalam bentuk pembelajaran 

remidi, program pengayaan, memberikan 

tugas baik tugas individual maupun 

kelompok sesuai dengan hasi belajar siswa 

10 menit Refleksi 

dan 

Penugasan 



160 
 

 

 Guru menumbuhkan rasa ingin tahu siswa 

agar gemar membaca dengan 

menyampaikan rencana pembelajaran 

pertemuan berikutnya 

Pertemuan 2 

No.  Kegiatan  Waktu  Metode  

1. 

Kegiatan Pendahuluan  

 Guru menyiapkan siswa secara psikis dan 

fisik untuk mengikuti proses pembelajaran 

dengan cara kreatif, yaitu dengan 

menciptakan Susana kelas yang religious 

dengan menunjuk salah satu siswa memimpin 

berdoa (Bila jam 1), memeriksa kehadiran 

siswa, kebersihan dan kerapian kelas sebagai 

wujud kepedulian lingkungan 

 Guru memberikan motivasi siswa secara 

komunikatif dan kreatif dan menumbuhkan 

rasa ingin tahu dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan 

materi sebelumnya 

 Guru menumbuhkan rasa ingin tahu dengan 

menyampaikan tujuan pembelajaran, cakupan 

materi dan penjelasan uraian kegiatan yang 

akan dipelajari 

10 menit  Tanya 

jawab 

2. 

Kegiatan Inti  

 Eksplorasi 

 Guru menjelaskan materi, diberikan contoh 

soal dan soal latihan 

 Siswa diberikan kesempatan untuk 

bertanya hal-hal yang berkaitan dengan 

60 menit Diskusi 
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materi  

 Siswa dibagi dalam 4 anggota kelompok 

secara acak 

 Masing-masing kelompok 

mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi sosialisasi dengan 

kerjasama kelompok secara komunikatif  

 Siswa diberi kesempatan untuk membuat 

dan menjawab pertanyaan-pertanyan baru 

berdasarkan penjelasan materi dan contoh 

 Elaborasi 

 Guru mendampingi siswa pada proses 

pembelajaran  

 Setiap kelompok mempresentasikan hasil 

pertanyaan baru beserta jawabannya ke 

depan kelas  

 Konfirmasi 

 Guru memberikan umpan balik positif dan 

penguatan dalam bentuk lisan, tulisan 

maupun memberi hadiah atas keberhasilan 

siswa  

 Guru membantu meluruskan atas soal 

temuan siswa dengan materi yang sedang 

dibahas 

 Guru memotivasi siswa yang kurang atau 

belum berpartisipasi secara aktif dalam 

proses pembelajaran 

3. 

Kegiatan Penutup 

 Guru membimbing siswa secara mandiri 

untuk membuat rangkuman tentang faktor-

10 menit Refleksi 

dan 

Penugasan 
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faktor yang mempengaruhi sosialisasi  

 Guru bersama-sama siswa mengadakan 

refleksi terhadap kegiatan yang telah 

dilaksanakan secara konsisten dan 

terprogram : memberikan penilaian pada 

siswa yang berhasik menjawab dengan 

benar 

 Guru memberikan umpan balik terhadap 

hasil pembelajaran dengan memberikan 

post-test atau pertanyaan yang 

berhubungan dengan materi secara 

demokratis 

 Guru merencakan kegiatan tindak lanjut 

secara mandiri dalam bentuk pembelajaran 

remidi, program pengayaan, memberikan 

tugas baik tugas individual maupun 

kelompok sesuai dengan hasi belajar siswa 

 Guru menumbuhkan rasa ingin tahu siswa 

agar gemar membaca dengan 

menyampaikan rencana pembelajaran 

pertemuan berikutnya 

Pertemuan 3 

No.  Kegiatan  Waktu  Metode  

1. 

Kegiatan Pendahuluan  

 Guru menyiapkan siswa secara psikis dan 

fisik untuk mengikuti proses pembelajaran 

dengan cara kreatif, yaitu dengan 

menciptakan Susana kelas yang religious 

dengan menunjuk salah satu siswa memimpin 

berdoa (Bila jam 1), memeriksa kehadiran 

10 menit  Tanya 

jawab 
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siswa, kebersihan dan kerapian kelas sebagai 

wujud kepedulian lingkungan 

 Guru memberikan motivasi siswa secara 

komunikatif dan kreatif dan menumbuhkan 

rasa ingin tahu dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan 

materi sebelumnya 

 Guru menumbuhkan rasa ingin tahu dengan 

menyampaikan tujuan pembelajaran, cakupan 

materi dan penjelasan uraian kegiatan yang 

akan dipelajari 

2. 

Kegiatan Inti  

 Eksplorasi 

 Guru menjelaskan materi, diberikan contoh 

soal dan soal latihan 

 Siswa diberikan kesempatan untuk 

bertanya hal-hal yang berkaitan dengan 

materi  

 Siswa dibagi dalam 4 anggota kelompok 

secara acak 

 Masing-masing kelompok mendiskusikan 

fungsi sosialisasi dalam pembentukan 

kepribadian dengan kerjasama kelompok 

 Siswa diberi kesempatan untuk membuat 

dan menjawab pertanyaan-pertanyan baru 

berdasarkan penjelasan materi dan contoh 

 Elaborasi 

 Guru mendampingi siswa pada proses 

pembelajaran  

 Setiap kelompok mempresentasikan hasil 

60 menit Diskusi 
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pertanyaan baru beserta jawabannya ke 

depan kelas  

 Konfirmasi 

 Guru memberikan umpan balik positif dan 

penguatan dalam bentuk lisan, tulisan 

maupun memberi hadiah atas keberhasilan 

siswa  

 Guru membantu meluruskan atas soal 

temuan siswa dengan materi yang sedang 

dibahas 

 Guru memotivasi siswa yang kurang atau 

belum berpartisipasi secara aktif dalam 

proses pembelajaran 

3. 

Kegiatan Penutup 

 Guru membimbing siswa secara mandiri 

untuk membuat rangkuman tentang fungsi 

sosialisasi dalam pembentukan kepribadian 

dengan kerjasama kelompok  

 Guru bersama-sama siswa mengadakan 

refleksi terhadap kegiatan yang telah 

dilaksanakan secara konsisten dan 

terprogram : memberikan penilaian pada 

siswa yang berhasik menjawab dengan 

benar 

 Guru memberikan umpan balik terhadap 

hasil pembelajaran dengan memberikan 

post-test atau pertanyaan yang 

berhubungan dengan materi secara 

demokratis 

 Guru merencakan kegiatan tindak lanjut 

10 menit Refleksi 

dan 

Penugasan 
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secara mandiri dalam bentuk pembelajaran 

remidi, program pengayaan, memberikan 

tugas baik tugas individual maupun 

kelompok sesuai dengan hasi belajar siswa 

 Guru menumbuhkan rasa ingin tahu siswa 

agar gemar membaca dengan 

menyampaikan rencana pembelajaran 

pertemuan berikutnya 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

NO. 05 

SMP/MTs    : SMP NEGERI 39 SEMARANG 

Mata Pelajaran   : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) 

Kelas / Semester   : VII / 1 (Satu) 

Standar Kompetensi  : 2. Memahami kehidupan sosial manusia 

Kompetensi Dasar   : 2.3 Mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi 

sosial  

Indikator    :  

a. Menjelaskan syarat-syarat terjadinya 

interaksi sosial 

b. Mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi 

sosial 

Alokasi Waktu   : 6 x 40 menit (3 x pertemuan) 

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah dilakukan pembelajaran siswa dapat : 

a. Menjelaskan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial secara mandiri dan 

percaya diri 

b. Mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi sosual dengan teliti dan 

komunikatif 

B. Materi Pembelajaran 

1. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial 

Untuk terjadinya interaksi sosial, harus ada dua syarat, yaitu harus terjadi 

kontak sosial dan komunikasi : 
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a. Kontak sosial 

Kontak sosial terjadi karena ketika dua orang berhubungan. Kotak sosial 

terjadi langsung ( disebut kontak sosial primer ) dan dapat pula dilakukan secar 

tidak langsung ( disebut kontak sosial sekunder ) contoh kontak sosial primer 

ialah barcakap-cakap sambil bertatap muka: guru meminta kamu mengerjakan 

soal ulangan, temanmu mengajak makan di kantin, kamu meminta uang jajan 

kepada ibu kamu. 

Karena kemajuan teknologi informasi, kontak sosial primer juga dapat terjadi 

walaupun kedua pihak tidak bertatap muka secara langsung, tetapi melalui telepon 

atau internet. Contoh kontak sosial sekunder ialah kamu menitipkan pesan untuk 

gurumu bahwa kamu tidak masuk karena kamu sakit, Ibu menitip pesan melalui 

temanmu agar kamu segera pulang, kamu mengirim kartu ucapan selamat ulang 

tahun untuk temanmu di kota lain. 

b. Komunikasi  

Komunikasi merupakan satu syarat pokok terjadinya kerja sama dalam proses 

sosial. komunikasi terjadi apabila kedua belah pihak memahami bahasa yang 

digunakan. Bahasa yang digunakan dapat berupa kata-kata, isyarat, ataupun 

symbol.  Kamu  tentu tahu bagainmana cara berkomunikasi para anggota Pramuka 

menggunakan bendera Semaphor. Komunikasi ialah suatu proses pengiriman 

pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat 

langsung dipahami.  suatu komunikasi terjadi jika memenuhi persyaratan berikut : 

1. Adanya pihak yang mengirim pesan ( Komunikator / sender ) 

2. Adanya penerima pesan ( Komunikasi / receiver ) 

3. Adanya pesan ( massage ) yang ingin disampaikan 

4. Adanya tantangan ( feedback ) dari si penerima atas isi pesan  

2. Bentuk-bentuk interaksi sosial 

Melalui kontak dan komunikasi seseorang akan emmberikan tafsian pada 

perilaku orang lain, atau perasaan-perasaan yang ingin disampaikan kepada orang 

lain. Kontak dan komunikasi menjadi syarat yang penting bagi terwujudnya 

interaksi sosial. 
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a. Antar individu dengan individu , 

Contohnya, seorang bayi yang baru lahir, ia akan melakukan kontak sosial 

dengan ibunya dan keluarga secara langsung. ia dapat merasakan cinta dan 

kasih sayang, minimalnya dari ibu dan ayahnya. setelah itu, ia semakin 

tumbuh dan berkembang ia semakin banyak belajar tentang kebiasan- 

kebiasaan yang ad di dalam keluarga, misalnya saja masalah sopan santun 

dalam bertutur kata, makan, dan lain-lain . 

b. Antar individu dengan kelompok 

Misalnya,  seorang siswa sedang belajar bersama atau berdiskusi dalam 

kelompok belajarnya. kegiatan belajar bersama dan berdiskusi merupakan 

contoh kontak sosial perorangan dengan kelompok . 

c. Antar kelompok dengan kelompok 

Contohnya, seperti kelompok OSIS SMPN 2 Bandung melakukan studi 

banding ke OSIS yang ada SMPN 2 Yogyakarta. Kedua kelompok itu 

akan bertemu dan bertatap muka. Kegiatan seperti itu, dapat dijadikan 

contoh kontak sosial kelompok dengan kelompok . 

 

C. Strategi Pembelajaran 

Strategi Pembelajaran Problem Posing Learning 

Metode : diskusi, penugasan, tanya jawab dan observasi 

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan 1 

No.  Kegiatan  Waktu  Metode  

1. 

Kegiatan Pendahuluan  

 Guru menyiapkan siswa secara psikis dan 

fisik untuk mengikuti proses pembelajaran 

dengan cara kreatif, yaitu dengan 

menciptakan Susana kelas yang religious 

dengan menunjuk salah satu siswa memimpin 

berdoa (Bila jam 1), memeriksa kehadiran 

10 menit  Tanya 

jawab 
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siswa, kebersihan dan kerapian kelas sebagai 

wujud kepedulian lingkungan 

 Guru memberikan motivasi siswa secara 

komunikatif dan kreatif dan menumbuhkan 

rasa ingin tahu dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan 

materi sebelumnya 

 Guru menumbuhkan rasa ingin tahu dengan 

menyampaikan tujuan pembelajaran, cakupan 

materi dan penjelasan uraian kegiatan yang 

akan dipelajari 

2. 

Kegiatan Inti  

 Eksplorasi 

 Guru menjelaskan materi, diberikan contoh 

soal dan soal latihan 

 Siswa diberikan kesempatan untuk 

bertanya hal-hal yang berkaitan dengan 

materi  

 Siswa dibagi dalam 4 anggota kelompok 

secara acak 

 Masing-masing kelompok mendiskusikan 

syarat-syarat terjadinya interaksi sosial 

dengan kerjasama kelompok secara 

komunikatif  

 Siswa diberi kesempatan untuk membuat 

dan menjawab  pertanyaan-pertanyan baru 

berdasarkan penjelasan materi dan contoh 

 Elaborasi 

 Guru mendampingi siswa pada proses 

pembelajaran  

60 menit Diskusi 
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 Setiap kelompok mempresentasikan hasil 

pertanyaan baru beserta jawabannya ke 

depan kelas  

 Konfirmasi 

 Guru memberikan umpan balik positif dan 

penguatan dalam bentuk lisan, tulisan 

maupun memberi hadiah atas keberhasilan 

siswa  

 Guru membantu meluruskan atas soal 

temuan siswa dengan materi yang sedang 

dibahas 

 Guru memotivasi siswa yang kurang atau 

belum berpartisipasi secara aktif dalam 

proses pembelajaran 

3. 

Kegiatan Penutup 

 Guru membimbing siswa secara mandiri 

untuk membuat rangkuman tentang syarat-

syarat terjadinya interaksi sosial 

 Guru bersama-sama siswa mengadakan 

refleksi terhadap kegiatan yang telah 

dilaksanakan secara konsisten dan 

terprogram : memberikan penilaian pada 

siswa yang berhasik menjawab dengan 

benar 

 Guru memberikan umpan balik terhadap 

hasil pembelajaran dengan memberikan 

post-test atau pertanyaan yang 

berhubungan dengan materi secara 

demokratis 

 Guru merencakan kegiatan tindak lanjut 

10 menit Refleksi 

dan 

Penugasan 
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secara mandiri dalam bentuk pembelajaran 

remidi, program pengayaan, memberikan 

tugas baik tugas individual maupun 

kelompok sesuai dengan hasi belajar siswa 

 Guru menumbuhkan rasa ingin tahu siswa 

agar gemar membaca dengan 

menyampaikan rencana pembelajaran 

pertemuan berikutnya 

 

Pertemuan 2 

No.  Kegiatan  Waktu  Metode  

1. 

Kegiatan Pendahuluan  

 Guru menyiapkan siswa secara psikis dan 

fisik untuk mengikuti proses pembelajaran 

dengan cara kreatif, yaitu dengan 

menciptakan Susana kelas yang religious 

dengan menunjuk salah satu siswa memimpin 

berdoa (Bila jam 1), memeriksa kehadiran 

siswa, kebersihan dan kerapian kelas sebagai 

wujud kepedulian lingkungan 

 Guru memberikan motivasi siswa secara 

komunikatif dan kreatif dan menumbuhkan 

rasa ingin tahu dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan 

materi sebelumnya 

 Guru menumbuhkan rasa ingin tahu dengan 

menyampaikan tujuan pembelajaran, cakupan 

materi dan penjelasan uraian kegiatan yang 

akan dipelajari 

10 menit  Tanya 

jawab 
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2. 

Kegiatan Inti  

 Eksplorasi 

 Guru menjelaskan materi, diberikan contoh 

soal dan soal latihan 

 Siswa diberikan kesempatan untuk 

bertanya hal-hal yang berkaitan dengan 

materi  

 Siswa dibagi dalam 4 anggota kelompok 

secara acak 

 Masing-masing kelompok 

mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi 

sosial dengan kerjasama kelompok secara 

komunikatif 

 Siswa diberi kesempatan untuk membuat 

dan menjawab  pertanyaan-pertanyan baru 

berdasarkan penjelasan materi dan contoh 

 Elaborasi 

 Guru mendampingi siswa pada proses 

pembelajaran  

 Setiap kelompok mempresentasikan hasil 

pertanyaan baru beserta jawabannya ke 

depan kelas  

 Konfirmasi 

 Guru memberikan umpan balik positif dan 

penguatan dalam bentuk lisan, tulisan 

maupun memberi hadiah atas keberhasilan 

siswa  

 Guru membantu meluruskan atas soal 

temuan siswa dengan materi yang sedang 

dibahas 

60 menit Diskusi 
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 Guru memotivasi siswa yang kurang atau 

belum berpartisipasi secara aktif dalam 

proses pembelajaran 

3. 

Kegiatan Penutup 

 Guru membimbing siswa secara mandiri 

untuk membuat rangkuman tentang 

bentuk-bentuk interaksi sosial  

 Guru bersama-sama siswa mengadakan 

refleksi terhadap kegiatan yang telah 

dilaksanakan secara konsisten dan 

terprogram : memberikan penilaian pada 

siswa yang berhasik menjawab dengan 

benar 

 Guru memberikan umpan balik terhadap 

hasil pembelajaran dengan memberikan 

post-test atau pertanyaan yang 

berhubungan dengan materi secara 

demokratis 

 Guru merencakan kegiatan tindak lanjut 

secara mandiri dalam bentuk pembelajaran 

remidi, program pengayaan, memberikan 

tugas baik tugas individual maupun 

kelompok sesuai dengan hasi belajar siswa 

 Guru menumbuhkan rasa ingin tahu siswa 

agar gemar membaca dengan 

menyampaikan rencana pembelajaran 

pertemuan berikutnya 

10 menit Refleksi 

dan 

Penugasan 

Pertemuan 3 

No.  Kegiatan  Waktu  Metode  
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1. 

Kegiatan Pendahuluan  

 Guru menyiapkan siswa secara psikis dan 

fisik untuk mengikuti proses pembelajaran 

dengan cara kreatif, yaitu dengan 

menciptakan Susana kelas yang religious 

dengan menunjuk salah satu siswa memimpin 

berdoa (Bila jam 1), memeriksa kehadiran 

siswa, kebersihan dan kerapian kelas sebagai 

wujud kepedulian lingkungan 

 Guru memberikan motivasi siswa secara 

komunikatif dan kreatif dan menumbuhkan 

rasa ingin tahu dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan 

materi sebelumnya 

 Guru menumbuhkan rasa ingin tahu dengan 

menyampaikan tujuan pembelajaran, cakupan 

materi dan penjelasan uraian kegiatan yang 

akan dipelajari 

10 menit  Tanya 

jawab 

2. 

Kegiatan Inti  

 Eksplorasi 

 Guru menjelaskan materi, diberikan contoh 

soal dan soal latihan 

 Siswa diberikan kesempatan untuk 

bertanya hal-hal yang berkaitan dengan 

materi  

 Siswa dibagi dalam 4 anggota kelompok 

secara acak 

 Masing-masing kelompok mendiskusikan 

bentuk-bentuk interaksi sosial dengan 

kerjasama kelompok secara komunikatif  

60 menit Diskusi 
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 Siswa diberi kesempatan untuk membuat 

dan menjawab  pertanyaan-pertanyan baru 

berdasarkan penjelasan materi dan contoh 

 Elaborasi 

 Guru mendampingi siswa pada proses 

pembelajaran  

 Setiap kelompok mempresentasikan hasil 

pertanyaan baru beserta jawabannya ke 

depan kelas  

 Konfirmasi 

 Guru memberikan umpan balik positif dan 

penguatan dalam bentuk lisan, tulisan 

maupun memberi hadiah atas keberhasilan 

siswa  

 Guru membantu meluruskan atas soal 

temuan siswa dengan materi yang sedang 

dibahas 

 Guru memotivasi siswa yang kurang atau 

belum berpartisipasi secara aktif dalam 

proses pembelajaran 

3. 

Kegiatan Penutup 

 Guru membimbing siswa secara mandiri 

untuk membuat rangkuman tentang 

bentuk-bentuk interaksi sosial  

 Guru bersama-sama siswa mengadakan 

refleksi terhadap kegiatan yang telah 

dilaksanakan secara konsisten dan 

terprogram : memberikan penilaian pada 

siswa yang berhasik menjawab dengan 

benar 

10 menit Refleksi 

dan 

Penugasan 
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 Guru memberikan umpan balik terhadap 

hasil pembelajaran dengan memberikan 

post-test atau pertanyaan yang 

berhubungan dengan materi secara 

demokratis 

 Guru merencakan kegiatan tindak lanjut 

secara mandiri dalam bentuk pembelajaran 

remidi, program pengayaan, memberikan 

tugas baik tugas individual maupun 

kelompok sesuai dengan hasi belajar siswa 

 Guru menumbuhkan rasa ingin tahu siswa 

agar gemar membaca dengan 

menyampaikan rencana pembelajaran 

pertemuan berikutnya 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

NO. 06 

SMP/MTs    : SMP NEGERI 39 SEMARANG 

Mata Pelajaran   : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) 

Kelas / Semester   : VII / 1 (Satu) 

Standar Kompetensi  : 2. Memahami kehidupan sosial manusia 

Kompetensi Dasar   : 2.4 Menguraikan Proses interaksi sosial  

Indikator    :  

a. Mengidentifikasi proses sosial asosiatif 

b. Memberikan contoh proses sosial 

disasosiatif 

Alokasi Waktu   : 6 x 40 menit (3 x pertemuan) 

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah dilakukan pembelajaran siswa dapat : 

a. Mengidentifikasi proses sosial asosiatif secara komunikatif dan 

kerjasama kelompok 
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b. Memberikan contoh proses sosial disasosiatif secara mandiri dan percaya 

diri  

B. Materi Pembelajaran 

1. Proses sosial asosiatif  

Proses interaksi sosiatif terjadi apabila interaksi ini mengarah pada pernyatuan 

, bentuk interaksi asosiatif dapat di bagi menjadi : 

a. Kerja Sama  

Kerja sama merupakan usaha bersama antarpribadi atau antar kelompok 

manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Dalam masyarakat 

tradisional Indonesia kerja sama dikenal dengan istilah gotong royong. Pada 

kehidupan saat ini gotong royong di wujudkan melalui kerja bakti , ronda malam, 

dan bersih desa . 

b. Akomodasi 

Proses akomodasi menunjuk pada suatu keadaan yang terdapat keseimbangan 

dalam interaksi antar orang-perorangan dan kelompok-kelompok manusia. 

Sebagai suatu proses, akomodasi menekankan pada usaha-usaha manusia untuk 

meredakan suatu pertentangan. Tujuan-tujuan akomodasi antara lain mengurangi 

pertentangan antara dua kelompok atau individu, mencegah suatu pertentangan 

secara temporer, kemungkinan terjadinya kerja sama antar individu dan kelompok 

sosial, serta mengupayakan pelebutan antara kelompok sosial yamg  berbeda . 

c. Asimilasi 

Asimilasi merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam 

menghadapi perbedaan. Tujuan untuk mencapai kesatuan atau mencapai suatu 

integrasi dalam organisasi, pikiran, dan tindakan. Terjadinya proses asimilasi 

didukung pula adanya interaksi yang asimilasi. Artinya, interaksi yang terjadi 

bersifat persahabatan, tidak ada hambatan dan pembatasan dalam melakukan 

interaksi, serta interaksi yang berlangsung bersifat langsung dan primer . 

2. Proses sosial disasosiatif  
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Proses disosiatif merupakan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan 

merenggangkan solidaritas kelompok. Proses disosiatif dibedakan menjadi tiga 

bentuk, yaitu : 

a. Kompetisi  

Kompetisi merupakan proses individu atau kelompok mencari keuntungan 

melalui bidang- bidang kehidupan yang pada suatu masa tertentu terjadi pusat 

perhatian umum tanpa menggunakan ancaman dan kekerasan. Untuk 

mendapatkannya, seseorang harus bersaing satu dengan lainnya . 

b. Kontravensi 

Kontravensi adalah sikap mental tersembunyi terhadap orang lain atau 

terhadap unsur - unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Kontravesi ditandai 

gejala-gejala ketidakpastian mengenai diri seseorang, perasaan tidak suka 

disembunyikan , kebencian atau keragu- raguan. Kontravensi sering kita jumpai di 

dunia politik, Di mata masyarakat para politikus tampak sangat dekat. Akan 

tetapi, terdapat sikap-sikap yang lain yang tersembunyi di antara mereka. Sikap 

tersebut dapat berubah menjadi kebencian, tetapi tidak sampai menjadi 

pertentangan atau pertikaian interksi sosial ini dalam sosiologi dinamakan 

kontravensi. 

c. Konflik  

Konflik terjadi jika kedua pihak berusaha saling menggagalkan tujuan 

masing-masing. Untuk mencapai tujuannya, setiap pihak tidak segan-segan 

menggunakan ancaman dan kekerasan.  Oleh karena itu, konflik merupakan 

bentuk interaksi sosial yang bersifat negative. Walaupun konflik merupakan suatu 

proses disosiatif yang agak tajam, tetapi konflik mempunyai fungsi positif pula 

bagi masyarakat. Konflik dapat menjadi sarana untuk mencapai suatu 

keseimbangan antara kekuatan-kekuatan dalam masyarakat serta mampu 

meningkatkan solidaritas in – group dalam suatu kelompok . 

C. Strategi Pembelajaran 

Strategi Pembelajaran Problem Posing Learning 

Metode : diskusi, penugasan, tanya jawab dan observasi 
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D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan 1 

No.  Kegiatan  Waktu  Metode  

1. 

Kegiatan Pendahuluan  

 Guru menyiapkan siswa secara psikis dan 

fisik untuk mengikuti proses pembelajaran 

dengan cara kreatif, yaitu dengan 

menciptakan Susana kelas yang religious 

dengan menunjuk salah satu siswa memimpin 

berdoa (Bila jam 1), memeriksa kehadiran 

siswa, kebersihan dan kerapian kelas sebagai 

wujud kepedulian lingkungan 

 Guru memberikan motivasi siswa secara 

komunikatif dan kreatif dan menumbuhkan 

rasa ingin tahu dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan 

materi sebelumnya 

 Guru menumbuhkan rasa ingin tahu dengan 

menyampaikan tujuan pembelajaran, cakupan 

materi dan penjelasan uraian kegiatan yang 

akan dipelajari 

10 menit  Tanya 

jawab 

2. 

Kegiatan Inti  

 Eksplorasi 

 Guru menjelaskan materi, diberikan contoh 

soal dan soal latihan 

 Siswa diberikan kesempatan untuk 

bertanya hal-hal yang berkaitan dengan 

materi  

 Siswa dibagi dalam 4 anggota kelompok 

secara acak 

60 menit Diskusi 
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 Masing-masing kelompok 

mengidentifikasi proses sosial asosiatif dan 

disasosiatif dengan kerjasama kelompok 

secara komunikatif  

 Siswa diberi kesempatan untuk membuat 

dan menjawab  pertanyaan-pertanyan baru 

berdasarkan penjelasan materi dan contoh 

 Elaborasi 

 Guru mendampingi siswa pada proses 

pembelajaran  

 Setiap kelompok mempresentasikan hasil 

pertanyaan baru beserta jawabannya ke 

depan kelas  

 Konfirmasi 

 Guru memberikan umpan balik positif dan 

penguatan dalam bentuk lisan, tulisan 

maupun memberi hadiah atas keberhasilan 

siswa  

 Guru membantu meluruskan atas soal 

temuan siswa dengan materi yang sedang 

dibahas 

 Guru memotivasi siswa yang kurang atau 

belum berpartisipasi secara aktif dalam 

proses pembelajaran 

3. 

Kegiatan Penutup 

 Guru membimbing siswa secara mandiri 

untuk membuat rangkuman tentang proses 

sosial asosiatif dan disasosiatif  

 Guru bersama-sama siswa mengadakan 

refleksi terhadap kegiatan yang telah 

10 menit Refleksi 

dan 

Penugasan 
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dilaksanakan secara konsisten dan 

terprogram : memberikan penilaian pada 

siswa yang berhasik menjawab dengan 

benar 

 Guru memberikan umpan balik terhadap 

hasil pembelajaran dengan memberikan 

post-test atau pertanyaan yang 

berhubungan dengan materi secara 

demokratis 

 Guru merencakan kegiatan tindak lanjut 

secara mandiri dalam bentuk pembelajaran 

remidi, program pengayaan, memberikan 

tugas baik tugas individual maupun 

kelompok sesuai dengan hasi belajar siswa 

 Guru menumbuhkan rasa ingin tahu siswa 

agar gemar membaca dengan 

menyampaikan rencana pembelajaran 

pertemuan berikutnya 

Pertemuan 2 

No.  Kegiatan  Waktu  Metode  

1. 

Kegiatan Pendahuluan  

 Guru menyiapkan siswa secara psikis dan 

fisik untuk mengikuti proses pembelajaran 

dengan cara kreatif, yaitu dengan 

menciptakan Susana kelas yang religious 

dengan menunjuk salah satu siswa memimpin 

berdoa (Bila jam 1), memeriksa kehadiran 

siswa, kebersihan dan kerapian kelas sebagai 

wujud kepedulian lingkungan 

 Guru memberikan motivasi siswa secara 

10 menit  Tanya 

jawab 
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komunikatif dan kreatif dan menumbuhkan 

rasa ingin tahu dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan 

materi sebelumnya 

 Guru menumbuhkan rasa ingin tahu dengan 

menyampaikan tujuan pembelajaran, cakupan 

materi dan penjelasan uraian kegiatan yang 

akan dipelajari 

2. 

Kegiatan Inti  

 Eksplorasi 

 Guru menjelaskan materi, diberikan contoh 

soal dan soal latihan 

 Siswa diberikan kesempatan untuk 

bertanya hal-hal yang berkaitan dengan 

materi  

 Siswa dibagi dalam 4 anggota kelompok 

secara acak 

 Masing-masing kelompok mendiskusikan 

tentang proses sosial asosiatif dengan 

kerjasama kelompok secara komunikatif  

 Siswa diberi kesempatan untuk membuat 

dan menjawab  pertanyaan-pertanyan baru 

berdasarkan penjelasan materi dan contoh 

 Elaborasi 

 Guru mendampingi siswa pada proses 

pembelajaran  

 Setiap kelompok mempresentasikan hasil 

pertanyaan baru beserta jawabannya ke 

depan kelas  

 Konfirmasi 

60 menit Diskusi 
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 Guru memberikan umpan balik positif dan 

penguatan dalam bentuk lisan, tulisan 

maupun memberi hadiah atas keberhasilan 

siswa  

 Guru membantu meluruskan atas soal 

temuan siswa dengan materi yang sedang 

dibahas 

 Guru memotivasi siswa yang kurang atau 

belum berpartisipasi secara aktif dalam 

proses pembelajaran 

3. 

Kegiatan Penutup 

 Guru membimbing siswa secara mandiri 

untuk membuat rangkuman tentang proses 

sosial asosiatif  

 Guru bersama-sama siswa mengadakan 

refleksi terhadap kegiatan yang telah 

dilaksanakan secara konsisten dan 

terprogram : memberikan penilaian pada 

siswa yang berhasik menjawab dengan 

benar 

 Guru memberikan umpan balik terhadap 

hasil pembelajaran dengan memberikan 

post-test atau pertanyaan yang 

berhubungan dengan materi secara 

demokratis 

 Guru merencakan kegiatan tindak lanjut 

secara mandiri dalam bentuk pembelajaran 

remidi, program pengayaan, memberikan 

tugas baik tugas individual maupun 

kelompok sesuai dengan hasi belajar siswa 

10 menit Refleksi 

dan 

Penugasan 
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 Guru menumbuhkan rasa ingin tahu siswa 

agar gemar membaca dengan 

menyampaikan rencana pembelajaran 

pertemuan berikutnya 

Pertemuan 3 

No.  Kegiatan  Waktu  Metode  

1. 

Kegiatan Pendahuluan  

 Guru menyiapkan siswa secara psikis dan 

fisik untuk mengikuti proses pembelajaran 

dengan cara kreatif, yaitu dengan 

menciptakan Susana kelas yang religious 

dengan menunjuk salah satu siswa memimpin 

berdoa (Bila jam 1), memeriksa kehadiran 

siswa, kebersihan dan kerapian kelas sebagai 

wujud kepedulian lingkungan 

 Guru memberikan motivasi siswa secara 

komunikatif dan kreatif dan menumbuhkan 

rasa ingin tahu dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan 

materi sebelumnya 

 Guru menumbuhkan rasa ingin tahu dengan 

menyampaikan tujuan pembelajaran, cakupan 

materi dan penjelasan uraian kegiatan yang 

akan dipelajari 

10 menit  Tanya 

jawab 

2. 

Kegiatan Inti  

 Eksplorasi 

 Guru menjelaskan materi, diberikan contoh 

soal dan soal latihan 

 Siswa diberikan kesempatan untuk 

bertanya hal-hal yang berkaitan dengan 

60 menit Diskusi 
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materi  

 Siswa dibagi dalam 4 anggota kelompok 

secara acak 

 Masing-masing kelompok 

mengidentifikasi proses sosial disasosiatif 

dengan kerjasama kelompok secara 

komunikatif Siswa diberi kesempatan 

untuk membuat dan menjawab  

pertanyaan-pertanyan baru berdasarkan 

penjelasan materi dan contoh 

 Elaborasi 

 Guru mendampingi siswa pada proses 

pembelajaran  

 Setiap kelompok mempresentasikan hasil 

pertanyaan baru beserta jawabannya ke 

depan kelas  

 Konfirmasi 

 Guru memberikan umpan balik positif dan 

penguatan dalam bentuk lisan, tulisan 

maupun memberi hadiah atas keberhasilan 

siswa  

 Guru membantu meluruskan atas soal 

temuan siswa dengan materi yang sedang 

dibahas 

 Guru memotivasi siswa yang kurang atau 

belum berpartisipasi secara aktif dalam 

proses pembelajaran 

3. 

Kegiatan Penutup 

 Guru membimbing siswa secara mandiri 

untuk membuat rangkuman tentang proses 

10 menit Refleksi 

dan 

Penugasan 
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sosial disasosiatif  

 Guru bersama-sama siswa mengadakan 

refleksi terhadap kegiatan yang telah 

dilaksanakan secara konsisten dan 

terprogram : memberikan penilaian pada 

siswa yang berhasik menjawab dengan 

benar 

 Guru memberikan umpan balik terhadap 

hasil pembelajaran dengan memberikan 

post-test atau pertanyaan yang 

berhubungan dengan materi secara 

demokratis 

 Guru merencakan kegiatan tindak lanjut 

secara mandiri dalam bentuk pembelajaran 

remidi, program pengayaan, memberikan 

tugas baik tugas individual maupun 

kelompok sesuai dengan hasi belajar siswa 

 Guru menumbuhkan rasa ingin tahu siswa 

agar gemar membaca dengan 

menyampaikan rencana pembelajaran 

pertemuan berikutnya 

 

 

 

 

 

 



186 
 

 

Lampiran 3   Daftar Nama Siswa Kelas Uji Coba 

 

No. Kode Nama 

1 UC-1 Adelia Harmita 

2 UC-2 Afifah Qiara Rani 

3 UC-3 Ahmad Rafi Firdaus 

4 UC-4 Alfian Sury Dewangga 

5 UC-5 Andiva Ardian Syah 

6 UC-6 Anggita Diah Ayu Oktavia 

7 UC-7 Aulia Fitriandini 

8 UC-8 Avi Reni Prasetyani 

9 UC-9 Daffa Eka Cahya 

10 UC-10 Diandra Julita Kavitasari 

11 UC-11 Elina Felda Andreani 

12 UC-12 Erena Ayu Pangesti 

13 UC-13 Esti Ismawati 

14 UC-14 Fatia Melati Shalsabella 

15 UC-15 Fiska Hidayatul Arbain 

16 UC-16 Indra Adi Wijaya 

17 UC-17 Layyana Ratu Atiqa 

18 UC-18 Lumintang Dian Dumara 

19 UC-19 Muhammad Aldi Hammamy 

20 UC-20 Neiko Axselin 

21 UC-21 Noor Latifah 

22 UC-22 Panji Dwi Ardiantoro 

23 UC-23 Rafif Shallhan Maulana 

24 UC-24 Renjiro Athansyah Sanjaya 

25 UC-25 Rivaldi Ari Prasetya 

26 UC-26 Risky Fajrian Syahputra 

27 UC-27 Sabina Abel Salma Wijaya 

28 UC-28 Tubagus Aryanto 

29 UC-29 Vibra Lintas Eraneo 

30 UC-30 Wahyu Septi Fadila 

31 UC-31 Yuninda Wulan Suci Novita 

32 UC-32 Zabrina Emilia Sitoresmi 
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Lampiran 4  

Daftar Nama Siswa Strategi Pembelajaran Problem Solving Learning Kelas  

VII E 

No. Kode Nama 

1 PSL-1 Adinda Qusia Nur Parsa 

2 PSL -2 Akbar Iyoga Regha F. 

3 PSL -3 Aldino Sindu Ghani 

4 PSL -4 Andhika Rizal Saputra 

5 PSL -5 Andika Adha Pratama 

6 PSL -6 Anna Dhadiati Santosa 

7 PSL -7 Arya Hendrawan Sutrisno 

8 PSL -8 Aulia Salsabila 

9 PSL -9 Beny Janu Priana 

10 PSL -10 Daffa Aufarul Arkan 

11 PSL -11 Dina Amelia Febriani 

12 PSL -12 Dwi Cahyo Adiputro 

13 PSL -13 Erica Azzahra Destiani 

14 PSL -14 Evan Mahardika 

15 PSL -15 Farah Dila Safritri 

16 PSL -16 Fayza Cahya Rahmatika 

17 PSL -17 Hanifah Albary 

18 PSL -18 Hesti Cahyaningrum 

19 PSL -19 Karisma Putri Salsabila 

20 PSL -20 Kevin Surya Putra 

21 PSL -21 Mega Putri Aulia 

22 PSL -22 Moch Ibnu Kurniawan 

23 PSL -23 Naufal Kadhafi 

24 PSL -24 Rahmat Triono 

25 PSL -25 Rindu Marwa Ramadina 

26 PSL -26 Risma Sabrina Uswatun K. 

27 PSL -27 Syafira Nur Lathifah 

28 PSL -28 Syakila Cindyana Marlin 

29 PSL -29 Tegar Satrio Utomo 

30 PSL -30 Titto Ardiansyah 

31 PSL -31 Wahyu Setiyaningsih 

32 PSL -32 Zalfa Dhiya Syafira 

 

 

 

 



188 
 

 

Lampiran 5  

Daftar Nama Siswa Strategi Pembelajaran Problem Posing Learning Kelas 

VII F 

 

No. Kode Nama 

1 PPL-1 Achmad Firdaus Fakhar R. 

2 PPL -2 Alya Andini Chrismana Putri 

3 PPL -3 Asyifa Salsabila Irwanto 

4 PPL -4 Avito Rizki Permana 

5 PPL -5 Cantika Ajeng Rengganis 

6 PPL -6 Diana Resti Ayu 

7 PPL -7 Enrico Berman 

8 PPL -8 Farhan Risky Ar Rasyid 

9 PPL -9 Febra Satriani Pratama 

10 PPL -10 Fellysia Tri Rahmawati 

11 PPL -11 Findy Kinanti Rahayu C. 

12 PPL -12 Hardyan Pungkas Prayoga 

13 PPL -13 Jovanka Sekar Pinuja 

14 PPL -14 Muhamad Hikmal Labay 

15 PPL -15 Muhammad Irsyad Baihaq 

16 PPL -16 Muhammad Nur Zaki 

17 PPL -17 Muhammad Zhidqi Gumila 

18 PPL -18 Nala Arsandra Paramesti 

19 PPL -19 Nuku Jayadi 

20 PPL -20 Purwoto Wijaya Harta P. 

21 PPL -21 Rahma Khairunisa 

22 PPL -22 Rahma Puti Zalika 

23 PPL -23 Raihan Alwan Arisy 

24 PPL -24 Rico Puji Al Azar 

25 PPL -25 Sabina Kendra Ratnaduhi 

26 PPL -26 Sabrina Maheswari 

27 PPL -27 Safana Lasya Faradila 

28 PPL -28 Sekar Kusuma Andrini 

29 PPL -29 Sofiyana Dhega Purwanin 

30 PPL -30 Syarah Nurfala Maharani 

31 PPL -31 Tegar Catur Kurniawan 

32 PPL -32 Za’imah Sekar Sayekti 
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Lampiran 6   Kisi-Kisi Soal Uji Coba Pre-Test dan Post-test 

Kelas Problem Solving dan Problem Posing 

No. Materi Pelajaran 

Nilai Kognitif Jumlah 

Soal C1 C2 C3 C4 

1. Pengertian interaksi 

sosial 

1 3  2 3 

2. Kaitan interaksi sosial 

dengan proses sosial 

9   4 2 

3. Pengaruh interaksi sosial 

terhadap keselarasan 

sosial 

  8 7 2 

4. Pengertian sosialisasi 5 10 6  3 

5. Faktor yang 

mempengaruhi sosialisasi 

12  11  2 

6. Fungsi sosialisasi dalam 

pembentukan kepribadian 

13   14 2 

7. Syarat-syarat terjadinya 

interaksi sosial 

15 16   2 

8. Bentuk-bentuk interaksi 

sosial 

17 22, 23 18  4 

9. Proses sosial asosiatif  19, 20   2 

10. Proses sosial disasosiatif 24  25 21 3 
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Lampiran 7    Soal Uji Coba Pre-Test dan Post-test 

Kelas Problem Solving dan Problem Posing 

Mata Pelajaran  : IPS 

Materi    : Kehidupan Sosial Masyarakat 

Semester   : II  

Kelas    : VII 

Alokasi   : 30 menit 

Petunjuk Pengerjaan Soal : 

1. Tulislah terlebih dahulu nama, nomor absen, dan kelas anda pada lembar 

jawaban yang tersedia 

2. Bacalah dan pahami dengan cermat masing-masing soal sebelum 

mengerjakan 

3. Jawablah pertanyaan dengan memberi tanda silang (X) pada jawaban yang 

kamu anggap benar 

4. Kerjakan semua soal dengan jujur dan tanggung jawab 

5. Berdoalah sebelum mengerjakan 

---- SEMOGA BERHASIL---- 

1. Proses dimana orang-orang yang menjalin kontak dan komunikasi saling 

pegaruh-mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan disebut… 

a. Komunikasi     c. Pertemuan 

b. Komunikasi sosial   d. Interaksi sosial 

2. Perhatikan pernyataan berikut !!! 

1) Interaksi tergantung pada alat komunikasinya 

2) Interaksi terjadi karena adanya hubungan timbal balik 
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3) Merupakan interaksi sosial secara verbal 

4) Adanya kontak sosial dan komunikasi 

Dari pernyataan di atas, nomor berapa yang menggambarkan syarat terjadinya 

interaksi sosial 

a. 1 dan 2     c. 2 dan 3 

b. 2 dan 4     d. 1 dan 4 

3. Andi dan Rina mereka adalah teman satu kelas, pagi itu mereka sedang 

berdiskusi membahas tugas matematika yang diberikan oleh guru. Kegiatan 

yang dilakukan oleh andi dan rina merupakan contoh dari… 

a. Komunikasi     c. Interaksi sosial 

b. Sosialisasi     d. Komunikasi sosial 

4. Interaksi sosial dan proses sosial yang saling berkaitan, dibawah ini adalah 

kaitan antar keduanya.. 

1) Interaksi sebagai salah satu proses sosial dalam sosialisasi 

2) Interaksi sosial dan proses sosial harus menguntungkan 

3) Interaksi sosial dikatakan sebagai proses sosial jika menimbulkan aksi 

dan reaksi antara minimal dua orang (timbal balik) 

4) Proses sosial bergantung pada interaksi sosial 

Dari pernyataan di atas, mana yang menunjukkan hubungan antar keduanya? 

c. 1 dan 2     c. 3 dan 4 

d. 1 dan 3     d. 2 dan 4 

5. Suatu proses yang dapat membantu proses belajar dan penyesuaian diri, agar 

individu dapat berperan dalam kelompoknya dikenal sebagai proses… 
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a. Difusi       c. Asimilasi 

b. Akulturasi     d. Sosialisasi 

6. Sejak kecil Reza diajaran orang tuanya tentang norma-norma yang berlaku di 

lingkungan sekitar mereka tinggal. Dari pernyataan tersebut, Reza diajarkan 

orang tuanya tentang… 

a. Kontravensi     c. Akomodasi 

b. Sosialisasi     d. Simpati 

7. Tujuan interaksi yang dilakukan oleh manusia adalah untuk menciptakan 

sosialisasi yang selaras dengan kebutuhannya. Di bawah ini yang merupakan 

hasil positif yang timbul dari interaksi sosial yang baik adalah di bawah ini, 

kecuali… 

a. Terjadinya akulturasi    c. Kerjasama 

b. Adanya akomodasi   d. Kontroversi 

8. Dua kampong yang sedang berseteru dan mempunya rencana untuk 

melakukan perdamaian merupakan cntoh dari interaksi dari… 

a. Kontroversi    c. Akomodasi 

b. Akulturasi     d. sosialisasi 

9. Hubungan yang ditandai dengan adanya aktivitas-aktivitas orang yang 

diwujudkan dalam hubungan antar muka merupakan keterkaitan antara… 

a. Interaksi sosial dengan proses sosial  c. Akomodasi dan akulturasi 

b. Proses sosial dengan masyarakat sosial  d. Sosialisasi dan akomodasi 

10. Proses sosialisai dapat dilakukan dengan dua cara, salah satu cara yang dapat 

dilakukan dalam kegiatan sosialisasi adalah… 
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a. Sosialisasi primer    c. Kelompok 

b. Mencoba-coba     d. Bersosial 

11. Berikut ini hal-hal yang menjadi alasan mengapa manusia perlu 

bersosialisasi, kecuali… 

a. Manusia sebagai Homo Socius c. Manusia makhluk egois 

b. Manusia membutuhkan orang lain d. manusia sebagai makhluk sosial 

12. Faktor yang mempengaruhi sosialisasi ada dua yaitu faktor intrinsic dan 

faktor ekstrinsik, yang termasuk faktor ekstrinsik adalah… 

a. Adanya pengaruh dari lingkungan  c. adanya harapan dari diri sendiri 

b. Keingintahuan yang tinggi  d. mendapatkan pengakuan 

13. Fungsi dari kegiatan sosialisasi di kelompokan berdasarkan… 

a. Fungsi secara individu   c. Fungsi secara kelompok 

b. Fungsi secara individu dan masyarakat d. Fungsi secara masyarakat 

14. Perhatikan pernyataan berikut 

1) Agar setiap orang hidup dengan baik di tengah-tengah masyarakatnya. 

2) Agar setiap orang dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan harapan 

masyarakat 

3) Agar setiap orang dapat menyadari keberadaanya dalam masyarakat 

4) Agar masyarakat tetap utuh 

Pernyataan di atasmerupakan fungsi sosialisasi yang ditinjau dari sudutt 

pandang… 

a. Individu    c. Kelompok 

b. Individu dan masyarakat   d. Masyarakat 
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15. Suatu interaksi sosial diawali dengan kontak sosial dan diikuti dengan… 

a. Asimilasi     c. Asosiasi 

b. Interaksi    d. Komunikasi 

16. Adanya kontak sosial dan komunikasi merupakan syarat terjadinya… 

a. Proses sosial     c. Interaksi sosial 

b. Asosiasi    d. Tindakan sosial 

17. Bentuk interaksi sosial meliputi proses… 

a. Proses disasosiatif dan proses asosiatif  c. Proses interaksi sosial 

b. Proses asosiatif    d. Proses disasosiatif 

18. Di dusun padangan para petani saling bergotong  royong dalam memanen 

hasil tanamannya secara bergantian. Dari sepenggal pernyataan tersebut, bia 

dikatakan bahwa para petani tersebut telah mempraktikan proses sosial… 

a. Proses komunikasi    c. Proses kontravensi 

b. Proses asosiatif    d. Proses disasosiatif  

19. Dapat terjadi apabila suatu kelompok yang mempunyai kesamaan pandangan 

melakukan interaksi sosial untuk mencapai tujuan yang mengarah pada 

lesatuan merupakan pengertian dari… 

a. Proses disasosiatif dan proses asosiatif  c. Proses Sosialisasi 

b. Proses asosiatif    d. Proses disasosiatif 

20. Yang termasuk dalam proses asosiatif adalah sebagai berikut, kecuali… 

a. Akomodasi     c. Persaingan 

b. Kerja sama    d. Asimilasi 

21. Perhatikan pernyataan berikut ini 
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1) Akomodasi  

2) Asimilasi  

3) Persaingan  

4) Konflik dan pertentangan 

5) Kerja sama 

6) Kontravensi 

Dari pernyataan di atas, yang termasuk proses disasosiatif adalah… 

c. 1, 2 dan 3    c. 4, 3 dan 5 

d. 3, 4 dan 6    d. 6, 2 dan 1 

22. Beberapa bentuk-bentuk interaksi sosial adalah sebagai berikut, kecuali… 

a. Akomodasi     c. Persaingan 

b. Asosiasi     d. Asimilasi 

23. Merupakan bentukinteraksi sosial yang berada diantara pertentangan dan 

konflik yang berwujud rasa tidak senang dan kebencian disebut sebagai… 

a. Akomodasi     c. Persaingan 

b. Kerja sama    d. Asimilasi 

24. Bentuk interaksi sosial yang mengakibatkan perpecahan termasuk dalam 

proses… 

a. Proses disasosiatif dan proses asosiatif c. Proses komukatif 

b. Proses asosiatif    d. Proses disasosiatif 

25. Konflik terjadi karena… 

a. Seseorang tidak mampu melaksanakan peranan sebagaimana mestinya 
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b. Seseorang melaksanakan peranan yang berhubungan dengan orang 

disekitarnya 

c. Seseorang melakukan peranannya pada situasi tertentu 

d. Melaksanakan perannya secara baik dan sempurna 

 

Kunci Jawaban 

1. D 6. B 11. C  16. C 21. B 

2. B 7. D 12. A 17. A 22. B 

3. C 8. C 13. B 18. B 23. C 

4. B 9. A 14. B 9. B 24. D 

5. D 10. B 15. D 20. C 25. A 
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Lampiran 8     Lembar Jawab  (Pre test / post-test) 

LEMBAR JAWABAN SOAL TES MATA PELAJARAN IPS 

TAHUN 2015 

Nama   :      

Kelas   : 

No. Abs  : 

 

No.  Jawaban  No.  Jawaban  

 1. a b C d 18.     

2. a b C d 19.     

3. a b C d 20.     

4. a b C d 21.     

5. a b C d 22.     

6. a b C d 23.     

7. a b C d 24.     

8. a b C d 25.     

9. a b C d 

10. a b C d 

11. a b C d 

12. a b C d 

13. a b C d 

14. a b C d 

15. a b C D 

16. a b C D 

17. a b C D 
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Lampiran 9 

Validitas Soal Uji Coba Pre test dan Post-Test 

 

Daya pembeda  
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Tingkat Kesukaran 

 

Lampiran 10 

Hasil Pre-test Strategi Pembelajaran Problem Solving Learning dan Problem 

Posing Learning 

Problem Solving   Problem Posing 
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Lampiran 11 

Hasil Post-test Strategi Pembelajaran Problem Solving Learning dan Problem 

Posing Learning 

Problem Solving   Problem Posing 
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Lampiran 12 

Hasil Pretest- Postest Strategi Pembelajaran Problem Solving Learning 

Pretest     Postest 
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Lampiran 13 

Hasil Pretest- Postest Strategi Pembelajaran Problem Posing Learning 

Pretest     Postest 
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Lampiran 14 

Pedoman Observasi Guru dalam Pembelajaran Problem Posing Learning 

No.  Langkah Pembelajaran Posing Learning 

Pelaksanaan  

Ya  Tidak  

1. 

Kegiatan Awal  

1.1 Menarik perhatian siswa  

1.2 Menyampaikan tujuan pembelajaran 

1.3 Menjelaskan pedoman atau petunjuk pembelajaran 

1.4 Menstimulir atau memberi motivasi kepada siswa 

1.5 Merefleksi materi yang telah diajarkan sebelumnya 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

 

 

 

2. 

Kegiatan Inti 

2.1 Menjelaskan materi pelajaran dengan menampilkan   

media (slide presentasi dll.) 

2.2 Memberikan contoh soal dan soal latihan setelah  

pembelajaran 

2.3 Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

hal-hal yang belum jelas   

2.4 Memberi kesempatan kepada siswa untuk membuat 

pertanyaan atau soal temuan dan menyelesaikannya 

2.5 Melakukan pendampingan kepada siswa yang 

mengalami kesulitan 

2.6 Siswa diminta untuk menyajikan pertanyaan dan 

 

- 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 
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jawabannya di depan kelas sehingga terjadi tukar 

pendapat atau umpan balik 

 

 3. 

Kegiatan Akhir 

3.1 Mengarahkan siswa untuk merangkum atau 

menyimpulkan materi yang telah disajikan dan 

dikaitkan dengan materi yang telah dijelaskan 

3.2   Melakukan penilaian 

3.3 Memberikan tugas rumah tentang materi yang telah 

diajarkan  

 

√ 

 

 

√ 

√ 

 

 

Keterangan :   

Skor  Ya = 1, Tidak = 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persentase hasil = 
Skor  yang diperoleh

Skor  maksimal
 × 100% 
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Lampiran 15 

Pedoman Observasi Guru dalam Pembelajaran Problem Solving Learning 

No.  Langkah Pembelajaran Posing Learning 

Pelaksanaan  

Ya  Tidak  

1. 

Kegiatan Awal  

1.1 Menarik perhatian siswa  

1.2 Menyampaikan tujuan pembelajaran 

1.3 Menjelaskan pedoman atau petunjuk pembelajaran 

1.4 Menstimulir atau memberi motivasi kepada siswa 

1.5 Merefleksi materi yang telah diajarkan sebelumnya 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

- 

 

 

 

 

 

√ 

2. 

Kegiatan Inti 

2.1 Menjelaskan isi pembelajaran 

2.2 Memberikan permasalah kepada siswa berkaitan 

dengan materi yang sedang diajarkan (Identifikasi 

masalah) 

2.3 Membimbing siswa dalam mengidentifikasi 

permasalahan (Identifikasi masalah) 

2.4  Guru membantu siswa untuk merumuskan dan 

memahami masalah secara benar (Representasi 

permasalahan) 

2.5 Membimbing siswa melakukan perencanaan 

pemecahan masalah (Perencanaan pemecahan) 

 

√ 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 
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2.6 Membimbing siswa menerapkan perencanaan yang 

telah dibuat (Menerapkan perencanaan) 

2.7 Membimbing siswa dalam melakukan penilaian 

terhadap perencanaan pemecahan masalah (Menilai 

perencanaan) 

√ 

 

√ 

3. 

Kegiatan Akhir 

3.1 Merangkum atau menyimpulkan permasalahan yang 

telah muncul berdasarkan materi 

3.2   Membimbing siswa melakukan penilaian terhadap 

hasil pemecahan masalah (Menilai hasil pemecahan 

masalah) 

 

√ 

 

- 

 

 

 

√ 

Keterangan :  

Skor  Ya = 1 

Skor Tidak = 0 

 

 

 

 

 

 

 

Prosentase hasil = 
Skor  yang diperoleh

Skor  maksimal
 × 100% 

 



207 
 

 

Lampiran 16 

Hasil uji t Problem Posing Learning 
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Lampiran 17 

Hasil uji t Problem Solving Learning 
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Lampiran 18 

Uji Perbedaan Dua Rata-Rata  Peningkatan Hasil Belajar Antara 

Kelompok Posing dan Solving Learning 
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Lampiran 19 

Kisi-Kisi Angket Pembelajaran Problem Posing Untuk Siswa 

Komponen Indikator 

Nomor Item 

(+) (-) 

1. Analisis dan 

Penjelasan materi 

kepada siswa  

1.1 Menjelaskan materi 

dengan memunculkan 

gambar ataupun cerita 

1.2 Memotivasi siswa dalam 

memahami materi dan 

mengkaitkannya dalam 

kehidupan lingkungan 

sekitar 

1, 3 

 

 

4, 11 

2 

 

 

5, 12 

2. Memberi contoh-

contoh kasus atau 

latihan soal  

2.1 Membuka pemahaman 

siswa dengan 

memberikan contoh-

contoh kasus yang sering 

terjadi di lingkungan 

sekitar tempat tinggal 

2.2 Menyiapkan siswa untuk 

memcari contoh lain yang 

terjadi di lingkungan 

masyarakat tempat 

6, 10 

 

 

 

 

 

7, 24 

22 
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tinggal 

3. Membimbing temuan 

pertanyaan (hasil 

identifikasi) baru  

3.1 Menyiapkan siswa dalam 

beberapa kelompok  

 

3.2 Membimbing 

merumuskan 

permasalahan 

13 

 

 

8, 25 

23 

 

 

9 

4. Menyajikan soal 

temuan 

4.1 Menyiapkan soal atau 

pertanyaan temuan 

dengan cara dan karya 

yang sesuai  

14, 16, 

17, 19 

15, 18 

5. Menganalisis dan 

mengevaluasi hasil-

hasil temuan 

5.1 Melakukan refleksi atau 

evaluasi terhadap hasil 

temuan 

20, 21  

Keterangan Penskoran : 

Skor Positif  : Skor Negatif  : 

Y (Ya)                        = 3 Y (Ya)                        = 1 

T  (Tidak)                   = 2 T  (Tidak)                   = 2 

K (Kadang-kadang)   = 1 K (Kadang-kadang)   = 3 
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Lampiran 20 

Nama dan no. Abs 
 

Kelas  
 

Angket Siswa Strategi Pembelajaran Problem Posing 

 

Petunjuk Pengisian.. 

1. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan sebenar-benarnya 

2. Angket ini tidak berpengaruh terhadap hasil belajar saudara 

3. Baca dengan seksama petunjuk dan pertanyaan-pertanyaan dibawah ini 

sebelum anda mengisi 

4. Pilih salah satu kriteria yang sesuai dengan kenyataan yanga anda lihat dan 

pahami dengan memberi tanda centang (√) pada salah satu kriteria. 

No.  Pernyataan Y T K 

Strategi Problem Posing 

1. Materi pembelajaran dijelaskan dengan cerita atau kasus yang 

terjadi di lingkungan masyarakat 

   

2. Materi tidak dijelaskan hanya diminta membaca buku paket atau 

LKS  

   

3. Tertarik dengan penjelasan materi yang diawali dengan cerita 

atau kasus terjadi di lingkungan masyarakat 

   

4. Memotivasi dengan cara mengingat-ingat pelajaran yang lalu 

sebelum pembelajaran selanjutnya berlangsung 

   

5. Tanpa memotivasi dan langsung melanjutkan materi berikutnya    

6. Lebih paham jika penyampaian materi dikaitkan dengan apa 

yang terjadi dan dialami di lingkungan tempat tinggal 
   

7. 
Guru memberikan kesempatan untuk mengamati dan mencari 

contoh peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar dan berkaitan 

dengan materi yang dipelajari 

   

8. 
Mampu merumuskan masalah sesuai dengan materi yang 

dijelaskan seperti mengidentifikasi  pengertian, faktor-faktor 

yang mempengaruhi dll  

   

9. Tidak perlu rumusan masalah untuk menyelediki masalah-

masalah 
   

10. Pemberian latihan soal setelah pembelajaran (penjelasan materi)    
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11. Tertarik dengan pembelajaran yang menantang untuk menggali 

pengetahuan dengan membuat soal-soal baru 
   

12. Lebih suka pembelajaran dengan ceramah    

13. Senang mengerjakan tugas-tugas dengan cara kelompok    

14. Lebih suka tugas disajikan dalam bentuk karya otentik seperti 

membuat kliping, makalah atau peta konsep 
   

15. Tugas hanya mencatat dan meresume materi     

16. siswa yang menjelaskan materi di depan kelas berdasarkan 

pemahamannya mengenai materi 
   

17. Saling bertukar soal temuan dengan temannya untuk dikerjakan 

dan mendapatkan pemahaman yang beragam 
   

18. Soal temuan dikerjakan sediri oleh yang membuat soal    

19. Menaggapi pendapat dan penjelasan teman mengenai soal 

temuannya 
   

20. Diakhir pertemuan pembelajaran, siswa yang menyimpulkan 

guru hanya meluruskan 
   

21. Tugas rumah membuktikan sejauh mana pemahaman dan daya 

ingat siswa terhadap materi yang disampaikan 
   

22. Guru menyampaikan contoh kasus / peristiwa yang berkaitan 

dengan materi tetapi siswa tidak paham 
   

23.  Nyaman dengan anggota kelompok yang dipilih sendiri, bukan 

dipilihkan guru 
   

24. Semua contoh materi IPS banyak ditemui di lingkungan sekitar 

tempat tinggal 
   

25.  Guru mendampingi siswa dalam merumuskan masalah sesuai 

dengan kasus / peristiwa yang dimunculkan 
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Keterangan  :  

Y  = Ya  ;  T = Tidak  ;  K  = Kadang-kadang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 21 

Kisi-Kisi Angket Pembelajaran Problem Solving Untuk Siswa  

Komponen Indikator 

Nomor Item 

(+) (-) 

1. Identifikasi 

permasalahan 

1.1 Memunculkan masalah 

1.2 Memotivasi siswa untuk 

terlibat dalam masalah 

1.3 Identifikasi masalah yang 

dimunculkan 

1 

2 

 

3 

19 

 

 

 

2. Representasi 

permasalahan 

2.1 Merumuskan dan  

memahami masalah yang 

4, 16, 18 5, 22 
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dimunculkan 

3. Perencanaan 

pemecahan masalah 

3.1 Melakukan perencanaan 

pemecahan masalah  

7, 9, 10 23 

4. Menerapkan atau 

implementasi 

perencanaan 

4.1 Menerapkan rencana 

pemecahan permasalahn  

6, 8 12, 21 

5. Menilai perencanaan 5.1 Melakukan penilaian 

terhadap perencanaan 

pemecahan masalah  

13, 17 20 

6. Menilai hasil 

perencanaan 

6.1 Melakukan penilaian 

terhadap hasil pemecahan 

masalah 

11, 14, 

15, 25 

24 

Keterangan Penskoran : 

Skor Positif  : Skor Negatif  : 

Y (Ya)                        = 3 Y (Ya)                        = 1 

T  (Tidak)                   = 2 T  (Tidak)                   = 2 

K (Kadang-kadang)   = 1 K (Kadang-kadang)   = 3 
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Lampiran 22 

Nama dan no. Abs 
 

Kelas  
 

 

Angket Siswa Strategi Pembelajaran Problem Solving 

Petunjuk Pengisian.. 

1. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan sebenar-benarnya 

2. Angket ini tidak berpengaruh terhadap hasil belajar saudara 

3. Baca dengan seksama petunjuk dan pertanyaan-pertanyaan dibawah ini 

sebelum anda mengisi 

4. Pilih salah satu kriteria yang sesuai dengan kenyataan yanga anda lihat dan 

pahami dengan memberi tanda centang (√) pada salah satu kriteria. 

No.  Pernyataan Y T K 

Strategi Problem Solving 

1. 
Memunculkan masalah sebagai pokok bahasan yang 

menggambarkan  materi berlangsung 

   

2. 
Memotivasi dengan cara mengingat-ingat pelajaran yang lalu 

sebelum pembelajaran selanjutnya berlangsung 

   

3. 
Mengidentifikasi masalah yang dimunculkan agar tepat dalam 

memecahkan masalah 

   

4. Mengelompokkan materi sesuai dengan masalah yang muncul 
   

5. 
Tidak merumuskan masalah sebelum menyelediki masalah-

masalah yang muncul dimulai 

   

6. 
Suka pembelajaran yang berbasis latihan soal atau berbasis 

masalah 

   

7. 
Mengumpulkan banyak informasi dari berbagai sumber untuk 

menyelesaikan masalah yang dimunculkan  

   

8. Lebih senang belajar kelompok 
   

9. 
Bebas menentukan bentuk penyajian (dalam bentuk peta konsep, 

artikel, dll ) penyelesaian masalah (kasus/ peristiwa) yang muncul 

   

10. Senang belajar secara langsung observasi atau penelitian 
   

11. 
Penilaian hasil tugas memecahkan masalah dikombinasikan 

dengan penilaian sesama teman dalam satu kelompok 

   



217 
 

 

12. 
Tidak perlu melakukan perencanaan dalam memecahkan 

permasalahan yang dimunculkan 

   

13. 
Menampilkan hasil penyelesaian masalah di depan kelas, dan 

mendapat tanggapan dari teman 

   

14. 
Guru memberikan pembenaran atas pernyataan yang masih kurang 

benar setelah kegiatan pembelajaran 

   

15. Bersama-sama menyimpulkan materi yang telah dipelajari 
   

16.  
Guru membimbing siswa dalam merumuskan masalah sesuai 

dengan kasus/ peristiwa yang muncul 

   

17. 
Antar kelompok saling memberikan kritik saran dalam 

mengidentifikasi kasus / peristiwa yang muncul 

   

18. 
Aktif bertanya apabila belum paham dengan kasus atau peristiwa 

(masalah) yang muncul 

   

19. 
Guru menyampaikan contoh kasus / peristiwa yang berkaitan 

dengan materi tetapi siswa tidak paham 

   

20. 
Adanya kesempatan untuk mengoreksi semua jawaban setelah 

selesai mengerjakan atau memecahkan masalah  

   

21. 
Terdapat contoh pemecahan masalah yang dicontohkan oleh guru 

sebagai panduan siswa dalam memecahkan masalah yang muncul 

   

22. 
Sering salah paham dengan masalah yang akan dipecahkan karena 

guru tidak membimbing dalam memahami masalah yang muncul 

   

23. 
Buku LKS adalah satu-satunya sumber informasi dalam 

pembelajaran 

   

24. 

Tidak ada ulasan atau pembahasan mengenai masalah yang 

muncul diakhir pembelajaran (setelah tugas memecahkan masalah 

dikumpulkan) 

   

25. 
Guru memberikan hadiah bagi siswa (kelompok) yang 

memecahkan masalah yang muncul dengan baik dan benar 
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Keterangan  : 

Y  = Ya   

T = Tidak 

K  = Kadang-kadang   
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Lampiran 23    Dokumentasi 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. 1  Proses pembelajaran Guru menjelaskan materi (Pada kelas VII E 

Penerapan Strategi Pembelajaran Problem Solving) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. 2  Proses pembelajaran Guru Membimbing siswa dalam memahami 

materi  (Pada kelas VII E Penerapan Strategi Pembelajaran Problem 

Solving) 

 



220 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. 3  Proses Pembelajaran, Kegiatan Diskusi Kelompok Siswa  (Pada kelas 

VII E Penerapan Strategi Pembelajaran Problem Solving) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. 3  Observasi Proses Kegiatan Pembelajaran  (Pada kelas VII E 

Penerapan Strategi Pembelajaran Problem Solving) 
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Gb. 4  Proses pembelajaran Guru menjelaskan materi (Pada kelas VII F 

Penerapan Strategi Pembelajaran Problem Posing) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. 5  Proses Pembelajaran, Kegiatan Diskusi Kelompok Siswa  (Pada kelas 

VII F Penerapan Strategi Pembelajaran Problem Posing) 
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Gb. 7  Proses Pembelajaran, Kegiatan Tukar Temuan Baru, Mengkritik, dan 

Saran Setelah Diskusi   (Pada kelas VII F Penerapan Strategi Pembelajaran 

Problem Posing) 
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