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Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tentang pengembangan materi ajar 

dan penilaian mata pelajaran IPS pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota 

Semarang. Tujuan dari penelitian ini: (1) mengetahui pengembangan materi ajar 

dan penilaianya pada mata pelajaran IPS Terpadu yang dilakukan oleh guru di 

SMP Negeri 7 Semarang dan SMP Negeri 41 Semarang, (2) mengetahui penilaian 

pada mata pelajaran IPS Terpadu yang dilakukan oleh guru di SMP Negeri 7 

Semarang dan SMP Negeri 41 Semarang, (3) mengetahui kendala yang dialami 

dan upaya mengatasinya oleh guru di SMP Negeri 7 Semarang dan SMP Negeri 

41 Semarang. 

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain studi 

kasus. Informan dalam penelitian ini adalah guru IPS, kepala sekolah dan juga 

siswa di SMP Se-Kecamatan Tengaran. Teknik pengumpulan data (1) observasi, 

(2) wawancara, (3) dokumen. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi teknik 

dan triangulasi sumber. Data penelitian dianalisis dengan analisis interaktif, 

meliputi reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan serta verifikasinya. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan materi ajar yang 

dilakukan oleh guru sangat bervariasi disamping mencari sumber lain dari 

berbagai buku juga mengembangkan dengan cara melihat fenomena-fenomena 

yang terjadi dilingkungan sekitar sekolah masing-masing, selain itu 

pengembangan materi ajar pun juga menitikberatkan kepada peran guru yang 

menuntut untuk kreatif. Penilaian yang dilakukan oleh guru berjenis formatif dan 

sumatif. Hambatan dalam pengembangan materi dan penilaian sangat beragam, 

mulai dari kendala dalam buku sumber yang berbeda-beda, fasilitas yang kurang 

memadahi dan kendala dari siswanya sendiri. Dan upaya untuk mengatasi 

hambatan tersebut meliputi upaya dalam memperbaiki dan meningkatkan 

kemampuan diri sendiri dengan belajar sendiri maupun dengan bertukar pikiran 

dengan sesama guru dan juga selain itu juga dari faktor eksternal atau faktor 

internal seperti halnya perbaikan sistem maupun manajemen sesuai dengan 

hambatan yang dialami oleh masing-masing sekolah 

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebaiknya perlu adanya 

pengembangan materi ajar Ilmu Pengetahuan Sosial yang menyangkut penanaman 

karakter kuat dari dalam diri agar siswa SMP yang masih memiliki perkembangan 

psikologi belum stabil tidak mudah terpengaruh kondisi lingkungannya.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal penting dan berkaitan langsung dengan aspek 

kehidupan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Pendidikan 

akan membawa perubahan sikap, perilaku dan nilai-nilai pada individu, kelompok 

dan masyarakat. Melalui pendidikan diharapkan negara dapat maju dan 

berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Di samping itu pendidikan juga 

dituntut maju dan berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. 

Pendidikan pada dasarnya merupakan interaksi saling pengaruh antara 

guru dan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Agar dapat tercapainya tujuan 

pendidikan tersebut maka guru dan siswa harus berinteraksi dengan baik sesuai 

dengan perannya. 

Pendidikan tidak hanya mencakup pengembangan intelektualitas saja, 

akan tetapi lebih ditekankan pada proses pembinaan kepribadian anak didik secara 

menyeluruh sehingga menjadi anak yang dewasa (Sagala, 2011: 3). Pendidikan 

memiliki peran penting dalam mempersiapkan siswa menjadi generasi penerus 

bangsa yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara yang baik. 

Tujuan pendidikan  memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, 

pantas, benar, dan  indah untuk kehidupan. Tujuan pendidikan memiliki dua 
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fungsi, yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan 

merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan 

(Tirtahardja, 2008: 37). 

Tujuan pendidikan bersifat abstrak karena memuat nilai-nilai yang sifatnya 

abstrak. Tujuan demikian bersifat umum, ideal, dan kandungannya sangat luas 

sehingga sangat sulit untuk dilaksanakan di dalam prakteknya. Pendidikan harus 

berupa tindakan yang ditujukan kepada peserta didik dalam kondisi tertentu, 

tempat tertentu, dan waktu tertentu dengan menggunakan alat atau media tertentu. 

Pelaksanaan tujuan pendidikan  hanya mungkin dapat dicapai apabila 

tujuan tersebut dibuat jelas, kongkret, dan lingkup kandungannya terbatas. Tujuan 

umum perlu dirinci sehingga menjadi tujuan yang lebih khusus dan terbatas agar 

mudah direalisasikan di dalam prakteknya (Tirtahardja, 2008: 38). 

Ilmu Pengetahuan Sosial adalah mata pelajaran pada jenjang pendidikan di 

tingkat sekolah, yang dikembangkan secara terintegrasi dengan mengambil 

konsep-konsep esensial dan ilmu-ilmu sosial humaniora. IPS mengkaji berbagai 

fenomena kehidupan dan masalah sosial yang diorganisasikan dan disajikan 

secara ilmiah-pedagogis dan psikologis, yang telah disederhanakan, diseleksi dan 

diadaptasi untuk kepentingan percapaian tujuan pendidikan. 

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial adalah penyederhanaan atau adaptasi 

dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang 

diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan 

pendidikan. (Soemantri, 2011:92). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah 
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nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan menyatakan bahan 

kajian Ilmu Pengetahuan Sosial, antara lain, ilmu bumi, sejarah, ekonomi, 

kesehatan, dan sebagainya dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, 

pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi sosial 

masyarakat. 

Sardjiyo,dkk (2012:1.26) mengungkapkan bahwa IPS adalah bidang studi 

yang mempelajari, menelaah, menganalisis gejala dan masalah sosial di 

masyarakat dengan meninjau dari berbagai aspek kehidupan atau satu perpaduan. 

Menurut Susanto (2014:6), IPS merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-

ilmu sosial dan humaniora yaitu sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, 

hukum, dan budaya. 

Kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru (proses penyampaian 

informasi) pada dasarnya bertujuan untuk memberikan stimulus kepada siswa 

terhadap materi yang diberikan. Informasi yang ditangkap akan terekam dalam 

memori jangka pendek dan diteruskan dalam memori jangka panjang sesuai 

dengan kapasitas yang dimiliki masing-masing individu. Ketika seorang guru 

memberikan penjelasan tentang suatu materi, siswa akan memberikan respon 

positif yang diterima selama pembelajaran berlangsung. 

Darsono mengungkapkan pembelajaran adalah cara guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk berpikir agar mengenal dan memahami sesuatu 

yang sedang dipelajari (Hamdani,2011:23).  

 Dalam sebuah pembelajaran, tugas guru yang paling utama adalah 

mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku yang 
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lebih baik bagi siswa. Hal ini berarti bahwa pembelajaran sangat bergantung dari 

kemampuan guru dalam melaksanakan atau mengemas proses pembelajaran. 

Pembelajaran yang baik dan tepat akan memberikan kontribusi yang baik pula 

bagi siswa. Sebaliknya, pembelajaran yang dilaksanakan dengan tidak/kurang 

baik akan menyebabkan sulitnya mengembangkan potensi yang dimiliki oleh 

siswa. 

Upaya peningkatan kualitas pembelajaran di Indonesia terus dilakukan 

seperti dalam pernyataan PP No. 19 tahun 2005 Bab IV ayat 1 bahwa proses 

pembelajaran pada suatu pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, 

serta memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 

sesuai bakat, minat dan perkembangan fisik dan psikologis peserta didik. 

Pembelajaran tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan penggunaan 

berbagai sumber belajar. 

Keberagaman sumber belajar yang ada, tidak menjamin keberagaman 

sumber belajar yang digunakan. Hal ini dikarenakan melihat kenyataan yang ada 

bahwa penggunaan sumber belajar itu masih mini digunakan oleh guru, dengan 

asumsi efesiensi waktu dan materi yang disampaikan. Padahal apabila sumber 

belajar dipilih secara benar dan tepat, justru akan mempermudah dan memperkaya 

pengetahuan siswa. Jadi tidak hanya fokus dengan satu sumber belajar saja.  

Penilaian adalah proses sistematis meliputi pengumpulan informasi 

(angka atau deskripsi verbal), analisis, dan interpretasi untuk mengambil 

keputusan. Sedangkan penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan 
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pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. 

Untuk itu, diperlukan data sebagai informasi yang diandalkan sebagai dasar 

pengambilan keputusan. Dalam hal ini, keputusan berhubungan dengan sudah 

atau belum berhasilnya peserta didik dalam mencapai suatu kompetensi.  

Seorang guru harus mempunyai kemampuan untuk dapat mengembangkan 

potensi siswa dalam belajar melalui pengembangan materi pembelajaran yang 

digunakan. Pengembangan materi pembelajaran menentukan tingkat keberhasilan 

materi ajar tersampaikan secara optimal, karena seorang guru wajib memiliki 

kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian yang saling 

berhubungan untuk dapat mengembangkan materi ajar sehingga tujuan dari 

pembelajaran akan tercapai. 

SMP Negeri 7 Semarang dan SMP Negeri 41 Semarang terdapat di kota 

Semarang. Kemampuan siswa dalam akademik berbeda dengan lainya karena 

latar belakang kehidupan siswa yang berbeda-beda. Permasalahan yang 

didapatkan dari hasil observasi peneliti saat melakukan program pengalaman 

lapangan di SMP Negeri 41 Semarang tentang hasil belajar yang kurang maksimal 

pada pembelajaran IPS. Begitu pula saat peneliti melakukan observasi di SMP 

Negeri 7 Semarang. Hasil belajar rata-rata pelajaran IPS masih dibawah KKM 

yaitu kurang dari 75. Pengembangan materi ajar dan penilaian yang seperti apa 

yang dilakukan guru untuk dapat menaikan hasil belajar siswa agar dapat 

memenuhi KKM yang ditentukan sekolah. 

 Pengembangan materi ajar merupakan merupakan hal yang perlu 

diperhatikan. Oleh karena itu penting dilakukan penelitian yang berjudul 
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“Pengembangan Materi Ajar dan Penilaian Pelajaran IPS pada Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) di Kota Semarang (Studi Kasus pada SMP Negeri 7 Semarang 

dan SMP Negeri 41 Semarang)” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pengembangan materi ajar pada mata pelajaran IPS yang 

dilakukan oleh guru di SMP Negeri 7 Semarang dan SMP Negeri 41 

Semarang? 

2. Bagaimanakah penilaian pada mata pelajaran IPS yang dilakukan oleh 

guru di SMP Negeri 7 Semarang dan SMP Negeri 41 Semarang? 

3. Bagaimanakah kendala yang dialami dan upaya mengatasinya oleh guru di 

SMP Negeri 7 Semarang dan SMP Negeri 41 Semarang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang penulis kemukakan diatas, 

tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengembangan materi ajar dan penilaianya pada mata 

pelajaran IPS yang dilakukan oleh guru di SMP Negeri 7 Semarang dan 

SMP Negeri 41 Semarang. 

2. Mengetahui penilaian pada mata pelajaran IPS yang dilakukan oleh guru 

di SMP Negeri 7 Semarang dan SMP Negeri 41 Semarang 
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3. Mengetahui kendala yang dialami dan upaya mengatasinya oleh guru di 

SMP Negeri 7 Semarang dan SMP Negeri 41 Semarang 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber refrensi untuk 

penelitian lebih lanjut mengenai pengembangan materi ajar dan 

penilaiannya untuk meningkatkan profesionalisme guru.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Sebagai koreksi atau kritik internal tentang meningkatkan 

kreativitas dan sumber belajar yang sesuai dengan materi ajar untuk 

meningkatkan minat belajar siswa. 

b. Bagi Pembaca 

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan pembaca mengenai 

pengembangan materi ajar yang dilakukan oleh guru 

c. Bagi Peneliti 

Untuk menambah dan memperdalam ilmu yang sedang ditekuni 

dan dapat dijadikan sebagai pedoman jika peneliti menjadi pendidik di 

masa yang akan datang.  
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1.5 Batasan Istilah 

1. Pengembangan Materi Ajar 

Pengembangan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan 

kemampuan teknis, teoritis dan konseptual. Sedangkan materi ajar adalah 

segala bentuk materi yang digunakan untuk membantu guru dalam 

melaksanakan pembelajaran. Bahan ajar atau materi pembelajaran adalah 

pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam 

rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. 

2. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh oleh siswa 

setelah mengalami kegiatan belajar (Rifa’I dan Chatarina Tri Anni, 2011:85). 

Hasil belajar adalah suatu penilaian akhir dari proses pengenalan yang telah 

dilakukan berulang-ulang serta akan tersimpan dalam jangka waktu lama atau 

bahkan tidak hilang selama-lamanya karena hasil belajar turut serta dalam 

membentuk kepribadian individu yang selalu ingin mencapai hasil yang lebih 

baik lagi sehingga akan merubah cara berfikir serta menghasilkan perilaku 

kerja yang lebih baik. 

3. Pembelajaran IPS 

Pembelajaran merupakan proses yang diselenggarakan oleh guru untuk 

membelajarkan siswa dalam belajar bagaimana memperoleh dan memproses 

pengetahuan, keterampilan dan sikap. Sedangkan Ilmu Pengetahuan Sosial 

atau social studies merupakan pengetahuan mengenai segala sesuatu yang 

berhubungan dengan  masyarakat. 
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Pembelajaran IPS yang dilaksanakan baik pada pendidikan dasar 

maupun pada pendidikan tinggi tidak menekankan pada aspek teoritis 

keilmuannya, tetapi aspek praktis dalam mempelajari, menelaah, mengkaji 

gejala, dan masalah sosial masyarakat, yang bobot dan keluasannya 

disesuaikan dengan jenjang pendidikan masing-masing. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR 

 

2.1.     DESKRIPSI TEORETIS 

2.1.1.     Materi Ajar 

2.1.1.1. Hakikat Materi Ajar 

Materi pelajaran (learning materials) adalah segala sesuatu yang menjadi 

isi kurikulum yang harus dikuasai oleh siswa sesuai dengan kompetensi setiap 

mata pelajaran dalam suatu pendidikan tertentu. Materi pelajaran merupakan 

bagian terpenting dalam proses pembelajaran, bahkan dalam pengajaran yang 

berpusat pada materi pelajaran (subject-centered teaching), materi pelajaran 

merupakan inti dari kegiatan pembelajaran. 

Menurut Abdul Majid (2009: 173), bahan ajar adalah segala bentuk bahan, 

informasi, alat dan teks yang digunakan untuk membantu guru/instruktor dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan ajar yang dimaksud bisa berupa 

tertulis maupun bahan yang tidak tertulis. Bahan ajar atau materi kurikulum 

(curriculum material) adalah isi atau muatan kurikulum yang harus dipahami oleh 

siswa dalam upaya mencapai tujuan kurikulum. 

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran adalah 

ketersediaan bahan ajar. Hamruni (2012:11) mengemukakan bahwa bahan ajar 

merupakan medium untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berupa materi 

yang tersusun secara sistematis dan dinamis sesuai dengan arah tujuan dan 
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perembangan ilmu pengetahuan. Bahan ajar mempunyai struktur dan urutan yang 

sistematis, menjelaskan tujuan intruksional yang akan dicapai, memotivasi siswa 

untuk belajar, mengantisipasi kesukaran belajar siswa dalam bentuk penyediaan 

bimbingan bagi siswa untuk mempelajari bahan tersebut, memberikan latihan 

yang banyak bagi siswa, menyediakan rangkuman dan secara umum berorientasi 

pada siswa secara individual (learned oriented). 

Menurut Wina Sanjaya (2008:142) mata pelajaran dapat dibedakan 

menjadi:  

a.  Pengetahuan (knowledge) 

Pengetahuan menunjukkan pada informasi yang disimpan dalam pikiran 

(mind) siswa, dengan demikian pengetahuan berhubungan dengan berbagai 

informasi yang harus dihafal dan dikuasahi oleh siswa, sehingga manakala 

diperlukan siswa dapat menangkapnya kembali. 

b.  Keterampilan (skill) 

Keterampilan (skill) menunjuk pada tindakan-tindakan (fisik dan non fisik) 

yang dilakukan seseorang dengan cara yang kompeten untuk mencapai tujuan 

tertentu. 

c. Sikap (attitude). 

Sikap menunjuk pada kecenderungan seseorang untuk bertindak sesuai 

dengan nilai dan norma yang diyakini kebenarannya oleh siswa  

Pengetahuan (knowledge) menunjuk pada informasi yang disimpan dalam 

pikiran (mind) siswa dengan demikian pengetahuan, berhubungan dengan 

berbagai informasi yang harus dihafal dan dikuasai siswa, sehingga manakala 
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dibutuhkan siswa dapat mengungkapkan kembali. Keterampilan (skill) menunjuk 

pada tindakan-tindakan (fisik dan non fisik) yang dilakukan seseorang dengan 

cara yang kompeten untuk mencapai tujuan tertentu. Sikap (attitude) merujuk 

pada kecenderungan seseorang untuk bertindak sesuai dengan nilai dan norma 

yang diyakini kebenarannya oleh siswa (Sanjaya, 2008: 141-142). 

Terdapat banyak manfaat dan tujuan dari bahan ajar. Menurut Andi 

Prastowo (2011:27-28) tujuan dan manfaat disusunnya bahan ajar yaitu: (1) 

menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dan 

mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, yakni bahan ajar yang sesuai dengan 

karakteristik dan setting atau lingkungan sosial peserta didik, (2) membantu 

peserta didik dalam memperoleh alternatif bahan ajar disamping buku-buku teks 

yang terkadang sulit diperoleh, (3) memudahkan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran. Dengan adanya bahan ajar guru akan memperoleh bahan ajar yang 

sesuai dengan kurikulum, membangun komunikasi pembelajaran yang efektif 

antara guru dengan siswa dan menambahkan khasanah pengetahuan dan 

pengalaman guru dalam menulis bahan ajar.  

 Materi ajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang 

yang menjadi isi kurikulum yang harus dikuasai oleh siswa sesuai dengan 

kompetensi mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial merupakan mata pelajaran integrasi dari mata pelajaran 

Sejarah, Geografi dan Ekonomi serta mata pelajaran ilmu sosial lainnya. Namun 

dalam penelitian ini, peneliti hanya fokus terhadap mata pelajaran Sejarah di kelas 



13 

 

7 dan 8 di SMPN 7 Semarang dan SMPN 41 Semarang. Adapun rincian materi 

ajar IPS-Sejarah tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1  

Rincian Materi Ajar IPS SMP kelas 7 dan 8 

 

Kelas 
Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Ajar 

7 

5.  

Memahami 

perkembangan  

masyarakat sejak masa  

Hindu-Budha sampai 

masa  

Kolonial Eropa 

5.2 Mendeskripsikan 

perkembangan  

masyarakat, kebudayaan, dan  

pemerintahan pada masa 

Islam di Indonesia, serta 

peninggalan-peninggalannya 

Perkembangan  

masyarakat, kebudayaan, 

dan pemerintahan pada 

masa Islam di  

Indonesia, serta 

peninggalan-

peninggalannya 

8 

5.   

Memahami  usaha  

persiapan  

kemerdekaan 

5.1Mendeskripsikan 

peristiwa-peristiwa sekitar 

proklamasi dan proses 

terbentuknya  

negara kesatuan Republik 

Indonesia  

Peristiwa-peristiwa 

proklamasi kemerdekaan  

5.2 Menjelaskan proses 

persiapan  

kemerdekaan Indonesia 

Proses persiapan 

kemerdekaan Indonesia 

 

2.1.1.2. Jenis-Jenis Materi Ajar IPS 

Menurut Belawati (Prastowo 2012:39-43) membuat beberapa kategori 

untuk macam-macam bahan ajar. Beberapa kriteria dalam membuat klasifikasi 

tersebut berdasarkan bentuknya, cara kerjanya, dan sifatnya.  

a. Bahan Ajar menurut Bentuknya 

 Menurut bentuknya, bahan ajar dibedakan menjadi empat macam, yaitu 

bahan cetak, bahan ajar dengar, bahan ajar pandang dengar  dan bahan ajar 

interaktif 

1) Bahan Cetak (Printed) yaitu sejumlah  bahan yang disiapkan dan disiapkan 

dalam bentuk kertas, yang dapat berfungsi untuk pembelajaran dan 
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penyampaian informasi. Contohnya : handout, buku, modul, lembar kerja 

siswa, brosur, laflet, wallchart, foto atau gambar, dan model atau market. 

2) Bahan ajar dengar (Audio) yaitu semua jenis bahan ajar yang menggunakan 

sistem sinyal audio langsung, yang dapat dimainkan atau di dengar oleh 

seorang atau sekelompok orang. Contohnya: kaset, radio, piringan hitam dan 

compact disk. 

3) Bahan ajar pandang dengar (audiovisual), yaitu segala sesuatu yang 

memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar bergerak 

secara sekunsial. Contohnya: video compact disk, dan film. 

4) Bahan ajar interaktif (interactive teaching materials) yaitu bahan ajar yang 

dikombinasikan dari dua atau lebih media audio, grafik, gambar, animasi dan 

vidio. Yang pengunannya dimanupulasi atau di beri perlakuan untuk 

mengendalikan suatu perintah. Contohnya: compact disk interactive. 

b. Bahan Ajar menurut Cara Kerja 

Menurut cara kerjanya, bahan ajar dibedakan menjadi lima macam, yaitu 

bahan ajar yang tidak diproyeksikan, bahan ajar yang diproyeksikan bahan ajar 

audio, bahan ajar komputer. 

1) Bahan ajar yang tidak diproyeksikan, yakni bahan ajar yang tidak 

memerlukan perangkat proyektor untuk memproyeksi isi dalamnya, sehingga 

peserta didik bisa langsung mempergunakan (melihat, membaca dan 

mengamati) bahan ajar tersebut. Contohnya: foto, diagram, model dan lainnya 
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2) Bahan ajar yang diproyeksikan, yakni bahan ajar yang memerlukan proyektor 

agar dimanfaatkan atau dipelajari pesertain didik. Contohnya: slide, film 

strips, overhead transparencies, dan proyeksi komputer. 

3) Bahan ajar Audio, yakni bahan yang berupa sinyal audio yang direkam dalam 

suatu media rekaman .Untuk mempergunakannya, kita mesti memerlukan alat 

pemain (player) media rekaman tersebut ,seperti Tempo Compo, CD Player, 

VCD Player, Multimedia Player, dan lain sebagainnya. Contohnya: Kaset, 

Cd, Flash Disk, dan lain –lain . 

4) Bahan ajar video yakni bahan ajar yang memerlukan alat pemutar yangbiasa 

berbentuk video tape player ,VCD player dan sebagainnya. Karena bahan ajar 

ini hampir mirip dengan bahan ajar audio, maka bahan ajar ini juga 

memerlukan media  rekaman, hanya saja bahan ajar ini dilengkapi dengan 

gambar. Jadi dalam tampilan, dapat diperoleh sebuah sajian gambar dan suara  

secara bersamaan. Contohnya: Video, Film, dan lain sebagainnya. 

5) Bahan ajar (media) komputer, yakni bebagai jenis bahan ajar non cetak  yang 

membutuhkan komputer. Contohnya: Computer Mediated Instruction Dan 

Computer Based Multimedia Atau Hypermedia. 

c. Bahan Ajar menurut Sifatnya 

Berdasarkan sifatnya, bahan ajar dapat dibagi menjadi empat macam, 

sebagai berikut: 

1) Bahan ajar berbasis cetak, misalnya bukui, phamflet, panduan belajar siswa, 

bahan tutorial, buku kerja siswa, peta, charts, foto bahan dari majalah serta 

koran dan lain sebagainya 
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2) Bahan ajar yang berbasiskan teknologi, Misalnya: Audio Cassette, Siaran 

Radio, Slide, Filmstrips, Film, Video Cassetes, Siaran Televisi, Video 

Interaktif, Computer Based Tutorial, dan Multi Media. 

3) Bahan ajar yang dipergunakan untuk praktek atau proyek, Misalnya: 

KitsSains, Lembar Observasi, Lembar Wawancara, dan lain sebagainya. 

4) Bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia terutama 

untuk keperluan pendidikan jarak jauh, misalnya: telepon, handphone, video 

conferencing dan lainnya  

Berdasarkan uraian diatas, jenis-jenis bahan ajar IPS yang terdapat dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Sejarah kelas 7 (materi Perkembangan 

masyarakat, kebudayaan, dan pemerintahan pada masa Islam di Indonesia, serta 

peninggalan-peninggalannya) menggunakan jenis bahan ajar cetak berupa buku 

dan jenis bahan ajar berbasis teknologi berupa multimedia tentang peninggalan 

pada masa Islam; (2) Sejarah kelas 8 (materi Peristiwa proklamasi dan proses 

persiapan kemerdekaan Indonesia) menggunakan jenis bahan ajar berbentuk buku, 

foto sejarah,dan audiovisual berupa video detik-detik proklamasi kemerdekaan. 

2.1.1.3.  Penentuan Pengembangan Materi Ajar IPS 

Sebelum menentukan materi ajar terlebih dahulu perlu diidentifikasi 

aspek-aspek keutuhan kompetensi yang harus dipelajari atau dikuasai peserta 

didik. Hal ini dikarenakan setiap standar kompetensi dan kompetensi dasar 

memerlukan jenis materi yang berbeda-beda dalam kegiatan pembelajaran. 

Standar kompetensi dan komepetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik 

harus ditentukan apakah termasuk ranah kognitif, psikomotorik, maupun afektif.  
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Materi yang akan diajarkan perlu diidentifikasi secara tepat agar 

pencapaian kompetensinya dapat diukur. Di samping itu, dengan mengidentifikasi 

jenis-jenis materi yang akan dibelajarkan, maka pendidik akan mendapatkan 

ketepatan dalam metode pembelajarannya. Hal ini disebabkan setiap jenis materi 

ajar memerlukan strategi, metode, media, dan sistem evaluasi yang berbeda-beda.  

Materi ajar dalam penelitian ini adalah Sejarah kelas 7 (kondisi geografis 

penduduk) dan materi ajar Sejarah kelas 8 (Perkembangan masyarakat, 

kebudayaan, dan pemerintahan pada masa Islam di Indonesia, serta peninggalan-

peninggalannya). Dalam penentuan pengembangan materi ajar tersebut, guru 

perlu menentukan strategi, metode, media, dan sistem evaluasi pembelajarannya 

agar indikator kompetensi pembelajaran dapat tercapai.  

2.1.1.4. Pengembangan Materi Ajar IPS 

Pengembangan bahan ajar menurut Sumadi (2003:74) lebih 

menitikberatkan pada materi pelajaran yang harus diperhatikan dalam 

mengembangan bahan ajar. Sehinggan dalam proses belajar mengajar, 

pengembangan materi ajar memang diperlukan agar bahan ajar yang digunakan 

peserta didik lebih berkualitas dengan memperhatikan syarat, prinsip, dan langkah 

pengembangan dengan baik.  

Prinsip pengembangan menurut Sumadi (2003:74), yaitu (1) materi 

pembelajaran relevan dengan kegiatan berbahasa secara otentik, (2) penguasaan 

isi pembelajaran ditempuh berdasarkan penghayatan, pengalaman belajar, melalui 

kegiatan berbahasa, (3) materi pembelajaran dikuasai tahap demi tahap dan 

keseluruhan materi, (4) materi pembelajaran secara langsung menggambarkan 
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adanya hubungan dengan realitas penggunaan bahasa secara konkret dalam 

konstektual, (5) materi pembelajaran dihayati, dipahami, dan dikuasai dengan 

teman, keluarga, lingkungan sosial atau guru secara kooperatif, (6) materi 

pembelajaran memiliki keutuhan, dalam artian menampilkan gambaran 

keberadaan maupun pertalian sebagai fenomena penggunaan bahasa, (7) materi 

pembelajaran harus sistematis, artinya adanya hubungan antara materi yang satu 

dengan yang lain, (8) materi pembelajaran harus bermakna atau bermanfaat bagi 

peserta didik dalam kegiatan berbahasa secara konkret, (9) materi pembelajaran 

menarik, (10) materi pembelajaran harus terukur, dan dapat memahami 

perkembangan minat peserta didik, (11) materi pembelajaran harus praktis, dapat 

dipahami, dapat dihayati, dan dikuasai serta kemungkinan untuk dapat 

dipraktikkan atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari.  

Kriteria penilaian materi ajar setidaknya ada empat syarat terpenuhi jika 

dikatakan baik, yaitu (1) cakupan materi atau isi sesuai dengan kurikulum, (2) 

penyajian materi memenuhi prinsip belajar, (3) bahasa dan keterbacaan baik, dan 

(4) grafika menarik. (Puspurbuk : 2012) 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam 

memilih, menentukan, dan mengembangkan suatu materi ajar harus 

memperhatikan kriteira atau karakteristik materi ajar.  Dalam hal ini pendidik 

harus memperhatikan empat kriteria yang harus dipenuhi dalam materi ajar, yaitu 

(1) cakupan isi, (2) penyajian, (3) keterbacaan, (4) kegrafikan.  

Mengacu pada prinsip pengembangan dan kriteria materi ajar, indikator 

yang dijadikan acuan pengembangan materi ajar Sejarah kelas 7 (Perkembangan 
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masyarakat, kebudayaan, dan pemerintahan pada masa Islam di Indonesia, serta 

peninggalan-peninggalannya) dan materi ajar Sejarah kelas 8 (peristiwa 

proklamasi kemerdekaan dan proses persiapan kemerdekaan Indonesia) adalah 

sebagai berikut:  

a. Kelayakan isi materi ajar Ilmu Pengetahuan Sosial yang dikembangkan 

berdasarkan prinsip kelengkapan materi (pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap), kecukupan, kemudahan, bermuatan nilai-nilai karakter, dan relevansi, 

sesuai dengan yang tercantum dalam RPP dan silabus. 

b. Penyajian dapat dikembangkan berdasarkan prinsip menarik, kreatif, inovatif, 

sistematis, dan keatifan dengan menggunakan metode pembelajaran yang 

sesuai. 

c. Kebahasaan dalam penyampaian materi ajar Ilmu Pengetahuan Sosial 

dikembangkan berdasarkan prinsip kemudahan dan komunikatif. 

d. Kegrafikan dikembangkan berdasarkan prinsip menarik, kreatif, dan inovatif, 

serta kepraktisan dengan menggunakan media pembelajaran. 

 

2.1.2. Pembelajaran IPS 

2.1.2.1 Hakikat Pembelajaran 

Darsono mengungkapkan pembelajaran adalah cara guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk berpikir agar mengenal dan memahami sesuatu 

yang sedang dipelajari (Hamdani,2011:23). Sedangkan Miarso menyatakan 

pembelajaran adalah usaha pendidikan yang dilaksanakan secara sengaja, dengan 

tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulusebelum proses dilaksanakan, serta 

pelaksanaannya terkendali (Siregar, 2014:12). Menurut Winataputra (2008:1.18), 
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pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menginisiasi, 

memfasilitasi, dan meningkatkan intensitas dan kualitas belajar pada diri peserta 

didik.  

Berdasarkan pengertian tentang pembelajaran di atas, dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran adalah suatu proses interaksi siswa dengan guru untuk 

memperoleh suatu keterampilan, ilmu dan pengetahuan dengan menyediakan 

lingkungan, memanipulasi sumber-sumber belajar dalam diri siswa agar 

memperoleh hasil belajar dalam bentuk ingatan jangka panjang melalui pelajaran, 

pengalaman atau pengajaran.  

2.1.2.2. Hakikat Ilmu Pengetahuan Sosial 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah mata pelajaran pada jenjang 

pendidikan di tingkat sekolah, yang dikembangkan secara terintegrasi dengan 

mengambil konsep-konsep esensial dan ilmu-ilmu sosial humaniora. IPS 

mengkaji berbagai fenomena kehidupan dan masalah sosial yang diorganisasikan 

dan disajikan secara ilmiah-pedagogis dan psikologis, yang telah disederhanakan, 

diseleksi dan diadaptasi untuk kepentingan percapaian tujuan pendidikan. 

Mata pelajaran IPS merupakan mata pelajaran integrasi dari mata pelajaran 

Sejarah, Geografi dan Ekonomi serta mata pelajaran ilmu sosial lainnya (Sapriya, 

2009:7). Kaitanyya dengan istilah Pendidikan IPS, menurut Muhammad Numan 

Soemantri (2011:74): 

“Pendidikan IPS di Indonesia adalah penyederhanaan disiplin ilmu-

ilmu sosial segala sesuatu yang bersifat sosial yang diorganisasikan 

secara ilmiah dan psikologis dengan pancasila dan UUD 1945 

sebagai nilai sentralnya untuk mencapai tujuan pendidikan 

(nasional) khususnya dan pembangunan nasional umumnya” 
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Pendapat tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh National 

Council for Social Studies (NCSS) bahwa: 

Social studies is integrated study of the social sciences and 

humanities to promote civic competence. Within the school 

program, social studies provides coordinated, systemic study 

drawing upon such disiplines as anthropology, archaeology, 

economics, geography, history, law, philosophy, political science, 

psychology, religion and sociology, as well as approprite content 

from the humanities, mathematics and natural sciences. The 

primary purpose of the social studies is to help young people 

develop the ability to make informed and reasoned decisions for the 

public good as citizen of the culturally diverse, democratic society 

in an interdependent world.  

 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat diketahui bahwa ciri khas 

pelajaran IPS adalah adanya integrasi atau perpaduan berbagai mata pelajaran 

(antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, ilmu politik, 

psikologi, agama dan sosiologi, humaniora, matematika, ilmu alam). Tujuan 

utama IPS untuk membantu generasi muda mengembangkan kemampuan dalam 

membuat keputusan yang berinformasi dan beralasam untuk kebaikan umum 

sebagai warga negara dalam suatu perbedaan kultural, masyarakat demokratis 

dalam dunia yang saling tergantung. 

Batasan pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dalam penelitian ini adalah 

materi ajar Sejarah kelas 7 dan materi ajar Sejarah kelas 8 yang dilaksanakan di 

SMPN 7 Semarang dan SMPN 41 Semarang.  

2.1.2.3. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

Awan Mutakin dalam Susanto (2014:10) mengungkapkan bahwa tujuan 

pembelajaran IPS secara keseluruhan adalah membantu setiap individu untuk 

meningkatkan aspek ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan nilai-nilai ketrampilan. 
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Sedangkan menurut Fenton, dalam Taneo (2010:1.26), tujuan pengajaran IPS 

adalah mempersiapkan anak didik menjadi warga negara yang baik, mengajar 

anak didik agar mempunyai kemampuan berpikir dan dapat melanjutkan 

kebudayaan bangsa.  

Pembelajaran terpadu menekankan pada sejumlah konsep untuk dipahami 

oleh siswa. Martolella mengatakan pembelajaran pada pembelajaran IPS lebih 

menekankan pada aspek “pendidikan” daripada “tranfer konsep”, karena dalam 

pembelajaran IPS siswa diharapkan memperoleh pemahaman terhadap sejumlah 

konsep dan mengembangkan serta melatih sikap, moral, dan keterampilannya 

berdasarkan konsep yang dimilikinya. Dengan demikian pembelajaran IPS hrus 

diformulasikan pada aspek kependidikannya. 

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dalam penelitian ini meliputi 

pembelajaran Sejarah kelas 7 (materi Perkembangan masyarakat, kebudayaan, dan 

pemerintahan pada masa Islam di Indonesia, serta peninggalan-peninggalannya) 

dan Sejarah kelas 8 (materi peristiwa-peristiwa proklamasi kemerdekaan dan 

proses persiapan kemerdekaan Indonesia). 

 

2.1.3. Kompetensi Guru 

Kompetensi adalah seperangkat tindakan intelegen penuh bertanggung 

jawab yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu 

melaksanakan tugas-tugas dalam berbagai bidang pekerjaan tertentu (Majid, 

2009:5).  Kompetensi guru adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan 

perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi guru menurut Undang-undang 
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RI No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dinyatakan bahwa kompetensi 

guru meliputi kompetensi kepribadian, pedagogik, professional, dan sosial.  

Kemampuan guru merupakan kapasitas internal yang dimiliki guru dalam 

melaksanakan tugas profesinya sebagai seorang guru. Tugas profesional guru bisa 

diukur dari seberapa jauh guru mendorong proses pelaksanaan pembelajaran yang 

efektif dan efisien (Uno, 2009:80).  

Sedangkan menurut Glasser dalam Nana Sudjana (2011:18) ada 4 hal yang 

harus dikuasai guru, yaitu: 

a. Menguasai bahan pelajaran 

b. Kemampuan mendiagnose tingkah laku siswa 

c. Kemampuan melaksanakan proses pengajaran 

d. Kemampuan mengukur hasil siswa 

Berdasarkan UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, pada pasal 10 

ayat (1) menyatakan bahwa: 

“kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial 

dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan 

profesi” 

 

Untuk menciptakan peserta didik yang berkualitas, guru harus menguasai 

empat kompetensi, yaitu: 

a. Kompetensi Pegagogik 

Kompetensi pedagogik pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam 

mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi Pedagogik adalah 

kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan 
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pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk 

mrngaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliknya 

b. Konpetensi Kepribadian 

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan 

kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan 

bagi peserta didik dan berakhlak mulia. 

c. Kompetensi Sosial 

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul 

secara efektif dengan peserta didik, tenaga pendidik, orangtua/wali peserta 

didik dan masyarakat sekitar. 

d. Kompetensi Profesional 

Kompetensi profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas 

dan mendalam, yang mencangkup penguasaan materi kurikulummata pelajaran 

di sekolah dan substansikeilmuan yang menaungi materinya, sertapenguasaan 

terhadap struktur metodologi keilmuan. 

Dalam PP No. 19 Tahun. 2005 (Pasal 28) menegaskan mengenai Standar 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai berikut: (a) Pendidik harus memiliki 

kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani 

dan rohani serta memilki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional. (b) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang 

dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (c) Kompetensi sebagai agen 
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pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak 

usia dini, meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

profesional dan kompetensi sosial. (d) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan 

atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki 

keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat dianggap menjadi pendidik 

setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan. (e) Kualifikasi akademik dan 

kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sampai dengan (4) dikembangkan oleh BNSP dan ditetapkan dengan Peraturan 

Menteri.  

Berdasarkan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, guru Ilmu 

Pengetahuan Sosial di SMPN 7 Semarang yaitu Mudyati,S.Pd dan Benedictha Sri 

Widyastuti,S.Pd dan guru Ilmu Pengetahuan Sosial SMPN 41 Semarang yaitu 

Imam Munadjad,S.Pd, M.Pd dan Sri Wahyudin,S.Pd sudah memenuhi kualifikasi 

akademik dengan tingkat pendidikan minimal Strata-1 dibuktikan dengan ijazah 

dari Fakultas Ilmu Sosial.  

2.1.4. Penilaian Hasil Belajar 

Menurut Rifa’i dan Anni (2011:82) menyatakan bahwa belajar merupakan 

proses penting bagi perubahan perilaku setiap orang dan belajar itu mencakup 

segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan oleh seseorang. Sedangkan menurut 

Slameto, dalam Hamdani (2011:20), belajar adalah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Belajar juga dipandang sebagai sebuah proses elaborasi dalam 
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upaya mencari makna yang dilakukan oleh individu. Proses belajar pada dasarnya 

dilakukan untuk meningkatkan kemampuan atau pompetensi personal. Selain itu, 

belajar merupakan perubahan tingkah laku yang relatif mantap berkat latihan dan 

pengalaman (Hamalik, 2009:154) 

Menurut teori behavioristik belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai 

akibat dari adanya interaksi stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar 

merupakan bentuk perubahan yang dialami oleh siswa dalam hal kemampuannya 

untuk beertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara 

stimukus dan respon. Dengan memberikan stimulus (rangsangan) maka siswa 

akan merespon. Hubungan antara stimulus dan respon ini akan menimbulkan 

kebiasaan kebiasaan otomatis pada belajar (Hamalik, 2009:39) 

Berdasarkan pada PP. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan pasal 64 ayat (1) dijelaskan bahwa penilaian hasil belajar oleh 

pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, 

dan perbaikan hasil belajar dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah 

semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Selanjutnya, ayat 

(2) menjelaskan bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk (a) 

menilai pencapaian kompetensi peserta didik; (b) bahan penyusunan laporan 

kemajuan hasil belajar; dan (c) memperbaiki proses pembelajaran. Dalam rangka 

penilaian hasil belajar (rapor) pada semester satu penilaian dapat dilakukan 

melalui ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan 

dilengkapi dengan tugas-tugas lain seperti pekerjaan rumah (PR), proyek, 

pengamatan dan produk. 
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Menurut Nana Sudjana, (2011: 4) fungsi dari penilaian adalah sebagai 

berikut : 

a. Alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan intruksional. Dengan 

demikian penilaian harus mengacu pada rumusan-rumusan tujuan 

intruksional. 

b. Umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Perbaikan mungkin 

dilakukan dalam hal tujuan intruksional, kegiatan belajar siswa, strategi 

mengajar guru dan lain-lain. 

c. Dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar siswa kepada para orang 

tua. Dalam laporan tersebut dikemukakan kemampuan dan kecakapan 

belajar siswa dalam berbagai bidang studi dalam bentuk nilai-nilai prestasi 

yang dicapainya 

Penilaian berfungsi sebagai alat untuk mengetahui seberapa berhasilkah 

proses belajar mengajar yang terjadi. Selain itu juga sebagai perbaikan dalam 

melakukan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dan siswa, dan juga 

sebagai laporan kemajuan belajar siswa yang diberikan kepada orang tua agar 

orang tuanya mengetahui hasil belajar anaknya dalam bentuk raport yang biasanya 

diberikan pada akhir semester. 

Fungsi penilaian sebagai alat untuk membantu siswa dalam mewujudkan 

dan mengubah perilakunya sesuai dengan tata tertib yang ada. Siswa mendapat 

kepuasan atas apa yang dikerjakannya yang berupa nilai. Apabila mereka 

sungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu maka hasil yang didapatkan akan 
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bagus sehingga mereka akan puas dengan hasil yang didapatkannya. Penilaian 

juga membantu guru dalam menetapkan metode yang digunakan telah tepat 

diterapkan. 

Sedangkan tujuan dari penilaian menurut Majid, (2009: 187) adalah 

sebagai berikut : 

a. Mendeskripsikan kecakapan belajar siswa sehingga dapat diketahui 

kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi atau mata 

pelajaran yang ditempuhnya. 

b. Mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, 

yakni seberapa jauh keefektifannya dalam mengubah tingkah laku para 

siswa ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. 

c. Menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan dan 

penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta 

strategi pelaksanaanya. 

d. Memberikan pertanggungjawaban (accountability) dari pihak sekolah 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak yang dimaksud meliputi 

pemerintah, masyarakat, dan para orang tua siswa. 

 

Dilihat dari fungsinya penilaian dibedakan menjadi lima jenis yaitu 

penilaian formatif, penilaian sumatif, penilaian diagnostik, penilaian selektif, dan 

penilaian penempatan. 
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a. Penilaian Formatif 

 Penilaian formatif adalah penilaian yang dilaksanakan guru pada saat 

berlangsungnya proses pembelajaran untuk melihat tingkat keberhasilan proses 

belajar-mengajar itu sendiri. Dengan demikian, penilaian formatif berorientasi 

kepada proses belajar-mengajar untuk memperbaiki program pengajarandan 

strategi pelaksanaannya 

b. Penilaian Sumatif. 

 Penilaian sumatif adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir unit 

program, yakni akhir caturwulan, akhir semester, dan akhir tahun. Tujuannya 

adalah untuk melihat hasil yang dicapai oleh para siswa, yakni seberapa jauh 

kompetensi siswa dan kompetensi mata pelajaran dikuasai oleh para 

siswa.Penilaian ini berorientasi kepada produk, bukan kepada proses. 

c. Penilaian Diagnostik. 

 Penilaian diagnostik adalah penilaian yang bertujuan untuk melihat 

kelemahan-kelemahan siswa serta faktor penyebabnya. Penilaian ini dilaksanakan 

untuk keperluan bimbingan belajar, pengajaran remedial (remedial teaching), 

menemukan kasus-kasus, dll. Soal-soalnya disusun sedemikian rupa agar dapat 

ditemukan jenis kesulitan belajar yang dihadapi oleh para siswa. 

d. Penilaian Selektif. 

 Penilaian selektif adalah penilaian yang bertujuan untuk keperluan 

seleksi,misalnya tes atau ujian saringan masuk ke sekolah tertentu. 
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e. Penilaian Penempatan. 

 Penilaian penempatan adalah penilaian yang ditujukan untuk mengetahui 

keterampilan prasyarat yang diperlukan bagi suatu program belajar dan 

penguasaan belajar seperti yang diprogramkan sebelum memulai kegiatan belajar 

untuk program itu. Dengan perkataan lain, penilaian ini berorientasi 

kepadakesiapan siswa untuk menghadapi program baru dan kecocokan program 

belajar dengan kemampuan siswa. 

Dari segi alatnya, penilaian hasil belajar  dapat dibedakan menjadi tes dan 

bukan tes(nontes). Tes ada yang diberikan secara lisan (menuntut jawaban secara 

lisan), ada tes tulisan (menuntut jawaban secara tulisan), dan ada tes tindakan 

(menuntut jawaban dalam bentuk perbuatan). 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik 

setelah mengalami kegiatan belajar. Tujuan pembelajaran biasanya diarahkan 

pada salah satu kawasan taksonomi (Uno, 2009:35). Benyamin S. Bloom dan 

Krathwohl (1964) memilah taksnomi pembelajaran menjadi tiga ranah, yakni 

ranah (1) Kognitif; (2) Afektif dan (3) Psikomotorik. 

a. Ranah Kognitif 

Ranah Kognitif adalah ranah yang membahas tujuan pembelajaran 

berkenaan dengan proses mental yang berawal dari tingkatan pengethuan 

sampai ke tingkat yang lebih tinggi yaitu evaluasi. Ranah kognitif ini 

terdiri dari; (1) pengetahuan (knowledge); (2) Penerapan (application); (3) 

Analisis (analysis); (4) Sintesis (sinthesys); (5) Evaluasi (evaluation)  
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b. Ranah Afektif (Sikap dan Perilaku) 

Ranah afektif adalah suatu domain yang berkaitan dengan sikap, nilai-nilai 

interest, apresiasi (penghargaan) dan penyesuaian peranan sosial. 

Tingkatan afektif ini ada lima, yaitu: (1) Kemauan menerima, (2) 

Kemauan menanggapi, (3) Berkeyakinan, (4) Penerapan karya, dan (5) 

Ketekunan dan ketelitian 

c. Ranah Psikomotorik 

Ranah psikomotorik mencangkup tujuan yang berkaitan dengan 

keterampilan(skill) yang bersifat manual atau motorik. 

Pada pembelajaran Sejarah kelas 7 (materi Perkembangan masyarakat, 

kebudayaan, dan pemerintahan pada masa Islam di Indonesia, serta peninggalan-

peninggalannya) dan Sejarah kelas 8 (materi peristiwa proklamasi kemerdekaan 

dan proses persiapan kemerdekaan Indonesia), hasil belajar yang dicapai bukan 

hanya dari ranah kognitif, tetapi dari ranah afektif dan psikomotorik. Ranah 

kognitif materi IPS diharapkan siswa memiliki pengetahuan dan wawasan tentang 

materi ajar tersebut. Pada ranah afektif, dengan belajar Sejarah siswa dapat 

memiliki sikap/karakter yang diharapkan, yaitu toleransi, peduli lingkungan, 

tanggung jawab, jujur, dan lain-lain. Pada ranah psikomotorik diharapkan siswa 

dapat memiliki ketrampilan-ketrampilan yang dapat bermanfaat bagi kehidupan 

sehari-hari.   

Penilaian IPS yang dilakukan guru pada Sejarah kelas 7 (materi 

Perkembangan masyarakat, kebudayaan, dan pemerintahan pada masa Islam di 

Indonesia, serta peninggalan-peninggalannya) dan Sejarah kelas 8 (materi 
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peristiwa proklamasi kemerdekaan dan proses persiapan kemerdekaan Indonesia) 

dalam penelitian ini adalah penilaian formatif dan sumatif. Penilaian formatif 

dilaksanakan guru pada saat berlangsungnya proses pembelajaran untuk melihat 

tingkat keberhasilan proses belajar-mengajar itu sendiri berupa Lembar Kerja 

Siswa, hasil diskusi siswa, keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan, tes 

tertulis berupa pre-test dan post-test, dan ulangan harian setiap akhir Bab Materi. 

Sehingga penilaian formatif ini menekankan pada proses pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial siswa.  

 Sedangkan penilaian sumatif Ilmu Pengetahuan Sosial dilaksanakan pada 

akhir unit program, yakni ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. 

Penilaian sumatif Ilmu Pengetahuan Sosial pada penelitian ini menekankan pada 

produk/hasil belajar siswa yang diukur melalui ulangan tengah semester II yang 

dilaksanakan pada bulan Maret 2016. Penilaian ini berbentuk objektif dengan soal 

tes berupa pilihan ganda, dan berbentuk subjektif dengan soal tes berupa essay.   

2.1.5 Kendala Pembelajaran 

2.1.5.1 Pengertian Kendala Pembelajaran 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 667) mendefinisikan pengertian 

kendala adalah halangan rintangan dengan keadaan yangmembatasi, menghalangi 

atau mencegah pencapaian sasaran. Dalam hal ini kendala yang akan dikaji adalah 

kendala yang terjadi dalam pembelajaran. Kendala dalam pembelajaran adalah 

beberapa hambatan yang menghambat jalannya pembelajaran yang dilihat dari 

factor manusiawi (guru dan peserta didik), faktor intitusional (ruang kelas), dan 

intruksional (kurangnya alat peraga) (Hamalik, 2002: 16). 
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Menurut Ahmad Rohani (2004: 157) menjelaskan bahwa kendala dalam 

pembelajaran adalah beberapa faktor yang menghambat pembelajaran baik dari 

faktor guru, peserta didik, keluarga, dan fasilitas. Pembelajaran menunjukkan 

pada usaha siswa mempelajari bahan pelajaran sebagai akibat dari perlakuan guru 

Wina Sanjaya (2008: 81).  

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kendala dalam 

pembelajaran IPS adalah keadaan yang membatasi, menghalangi, atau  mencegah 

tercapainya sasaran dalam pembelajaran IPS baik yang bersumber dari 

manusiawi, material, fasilitas perlengkapan dan prosedur yang menghalangi guru 

dan siswa dalam memproses pengetahuan, ketrampilan dan sikap dalam 

pelaksanaan pembelajaran IPS.  

2.1.5.2  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kendala Pembelajaran 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kendala pembelajaran ada 2 faktor, 

yaitu sebagai berikut: 

1.   Faktor  intern,  yang  dialami  dan  dihayati  oleh  siswa  yang  berpengaruh 

pada   proses belajar sebagai berikut : 

a. Sikap terhadap belajar. 

b. Motivasi belajar: Motivasi belajar merupakan kekuatan mental yang 

mendorong terjadinya proses belajar. 

c. Konsentrasi  belajar:  Konsentrasi  belajar  merupakan  kemampuan 

memusatkan  perhatian pada pelajaran. Pemusatan perhatian tersebut 

tertuju pada isi bahan belajar maupun proses memperolehnya. 

d. Mengolah bahan belajar 
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e. Menyimpan  perolehan  hasil  belajar:  Kemampuan  menyimpan tersebut  

dapat  berlangsung  selama  waktu  pendek  dan  waktu  lama. Kemampuan  

menyimpan  dalam  watu  pendek  berarti  hasil  belajar cepat  dilupakan.  

Sedangkan  kemampuan  menyimpan  waktu  lama berarti  hasil  belajar  

tetap  dimiliki  siswa.  Pemilikan  itu dalam waktu bertahun-tahun bahkan 

sepanjang hayat. 

2.  Faktor ekstern belajar 

Proses  belajar  didorong  oleh  motivasi  intrinsic  siswa  disamping  itu 

proses belajar  juga dapat terjadi / menjadi bertambah kuat bila didorong oleh 

lingkungan siswa. Faktor-faktor ekstern tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Guru sebagai Pembina siswa belajar 

b. Sarana dan prasarana pembelajaran 

c. Kebijakan penilaian 

d. Lingkungan sosial siswa di sekolah 

e. Kurikulum sekolah 

 

Faktor kendala dalam pengembangan materi ajar Ilmu Pengetahuan Sosial 

yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berasal dari faktor intern dan faktor 

ekstern. Faktor intern kendala pembelajaran yaitu: (1) kurangnya motivasi dan 

antusias siswa dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dikarenakan materi 

ajar IPS terlalu banyak teori dan hafalan; (2) lemahnya penyimpanan materi ajar 

IPS ke memori ingatan jangka panjang, sehingga siswa cepat lupa dengan 
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pembelajaran; (3) terdapat perbedaan ranah kogniti antara siswa yang satu dengan 

siswa yang lain dalam pemahaman materi ajar Ilmu Pengetahuan Sosial.  

Faktor kendala ekstern pembelajaran IPS tersebut adalah (1) kurangnya 

wawasan guru dalam mengembangkan materi ajar IPS secara terinegrasi, hal ini 

dikarenakan biasanya guru pelajaran IPS hanya merupakan lulusan dari salah satu 

cabang Ilmu Pengetahuan Sosial (misal: guru IPS SMP lulusan Pendidikan 

Sejarah tetapi harus mengajar Geografi dan Ekonomi, maka pengetahuan di 

bidang tersebut masih kurang); (2) kurangnya fasilitas dan media pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial, dan (3) kurangnya ketelitian guru dalam penilaian 

formatif berupa keaktifan siswa dikarenakan banyaknya siswa dikelas.   

 

2.1.6 Teori yang Melandasi  

2.1.6.1  Teori Habitus Pierre Bourdieu 

Secara umum, habitus diartikan sebagai suatu sistem yang tahan lama 

(durable) dan disposisi yang  dapat berubah-ubah (transposable) menyangkut apa 

yang kita terima, nilai, dan cara bertindak di dalam dunia sosial. Terbentuk 

melalui tindakan yang berulang sehingga bersifat pra-sadar dan membentuk 

sebuah sifat yang relatif menetap dalam diri individu yang membuatnya bertindak 

secara spontan tanpa perlu berpikir terlebih dahulu dengan tidak mengabaikan 

latar belakang sejarah.  

Habitus juga merupakan produk dari sejarah yang mencerminkan 

kebudayaan, hasil dari kehidupan kolektif dengan periode waktu yang relatif 

panjang sehingga menciptakan tindakan individu/ tingkah laku individu yang 
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mencerminkan kebudayaannya. Dalam konteks sosialisasi nilai pendidikan 

karakter, habitus dapat diartikan sebagai cara atau metode yang digunakan agen 

dalam mensosialisasikan nilai pendidikan karakter pada anak. Cara atau metode 

yang digunakan agen tidak terlepas dari penguasaan pengetahuan yang dimiliki 

agen yang bersumber baik dari warisan keluarga ataupun dari pendidikan formal 

yang ditempuh.  

Tindakan agen dalam melaksanakan proses sosialisasi juga merupakan 

cerminan dari kebudayaan masyarakat terkait sosialisasi pendidikan karakter 

terhadap anak. Habitus dapat dilihat dari tindakan agen dalam kehidupan sehari-

hari sebagai upaya menginternalisasi nilai dan norma kepada anak. 

Dalam pandangan Bourdieu, habitus mendasari arena (field). Dengan kata 

lain, habitus beroperasi dalam suatu arena. Arena tidak dapat dipisahkan dari 

ruang sosial. Ruang sosial diperlukan aktor untuk melakukan aktivitasnya, di 

dalam ruang sosial tersebut aktor dapat mewujudkan habitus yang ia miliki dalam 

bentuk praktik tindakan sosial. Praktik sosial tidak dapat dipisahkan dari ruang 

sosial, karena salah satu karakteristik praktik sosial adalah terdapat dalam ruang 

dan  waktu. Demikian halnya dengan tindakan agen dalam mensosialisasikan 

pendidikan karakter juga terjadi dalam ruang sosial tertentu.  

Tindakan yang dilakukan tidak terbatas pada satu ranah saja, tetapi 

terdapat banyak ranah yang dapat digunakan tergantung dengan bagaimana agen 

mempergunakan peluang-peluang untuk mewujudkan habitus dalam praktik 

sosialnya. Bourdieu berpandangan bahwa modal merupakan hubungan sosial. 
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Modal merupakan suatu energi sosial yang hanya ada dan membuahkan hasil-

hasil dalam ranah perjuangan di mana modal memproduksi dan mereproduksi. 

Terdapat empat jenis modal yang dapat dimanfaatkan dalam proses 

sosialisasi pendidikan karakter dalam keluarga. Pertama, yaitu modal ekonomi, 

yaitu penguasaan dan pemanfaatan materi dalam pelaksanaan proses sosialisasi. 

Modal ini dapat diterapkan dalam metode pemberian reward  (hadiah) kepada 

anak. Kedua, modal budaya yaitu pengetahuan yang dimiliki oleh agen baik yang 

bersumber dari pendidikan formal maupun warisan keluarga yang dimanfaatkan 

dalam proses sosialisasi. Ketiga, modal sosial yaitu jaringan sosial yang dibangun 

oleh agen dengan individu lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal 

ini tujuan yang ingin di capai adalah menginternalisasi nilai dan norma pada anak. 

Keempat, modal simbolis mengacu kepada derajat akumulasi prestise, 

ketersohoran, konsekrasi atau kehormatan, dan dibangun di atas dialektika 

pengetahuan (connaissance) dan pengenalan (reconnaissance). Modal simbolis 

berhubungan dengan derajat prestise atau kehormatan yang dimiliki agen dan 

dimanfaatkan dalam proses sosialisasi.  

Praktik sosial dipahami Bourdieu sebagai hasil dinamika dialektis antara 

internalisasi eksterior dan eksternalisasi interior. Eksterior adalah struktur objektif 

yang ada di luar pelaku sosial, sedangkan interior merupakan segala sesuatu yang 

melekat pada diri pelaku sosial.  

Dengan demikian, individu menginternalisasi segala apa yang dilihat, 

diamati, dan dipahami dari dunia sosialnya untuk kemudian bergerak dinamis 

secara dialektis dengan diinterpretasikan dari segala apa yang telah diinternalisasi 
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yang menjadi bagian dari pelaku sosial. Praktik ini merupakan tindakan individu 

pada ranah sosial tertentu dengan mengoptimalkan modal yang dimiliki dalam 

upaya menginternalisasikan nilai dan norma pada anak. Tindakan tersebut 

merupakan representasi dari habitus yang di miliki seseorang. 

Berdasarkan teori Habitus, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

merupakan salah satu mata pelajaran yang menginternalisasikan nilai dan norma 

siswa. Ilmu Pengetahuan Sosial dapat membentuk sifat yang relatif menetap 

dalam diri individu sesuai dengan kebudayaannya. Habitus dijadikan sebagai cara 

atau metode yang digunakan guru IPS dalam mensosialisasikan pendidikan 

karakter siswa melalui kejadian-kejadian sosial yang terjadi di lingkungan sekitar. 

Dalam mewujudkan habitus dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, 

terdapat ruang sosial yang terdiri aktor (siswa), agen (guru IPS), ruang, dan 

waktu. 

Sesuai dengan teori Bourdieu ini, terdapat beberapa modal dalam proses 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, yaitu: (1) modal ekonomi yaitu 

penguasaaan dan pemanfaatan materi Ilmu Pengetahuan Sosial, dengan 

diterapkannya metode pemberian reward kepada siswa; (2) modal budaya yaitu 

pengetahuan yang dimiliki oleh guru Ilmu Pengetahuan Sosial yang dimanfaatkan 

dalam proses pembelajaran; (3) modal sosial yaitu jaringan sosial yang dibangun 

oleh guru dengan siswa untuk mencapai tujuan menginternalisasi nilai dan norma 

pada siswa; (4) modal simbolis berhubungan dengan derajat prestise atau 

kehormatan yang dimiliki guru IPS dan dimanfaatkan dalam proses pembelajaran 

IPS.  
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2.1.6.2  Teori Motivasi Berprestasi 

a. Pengertian Motivasi Berprestasi 

Istilah Need for achievement pertama kali dipopulerkan oleh McClelland 

dengan sebutan n-ach sebagai singkatan dari need for achievement. McClelland 

menganggap  n-ach  sebagai virus  mental.  Virus  mental  tersebut  merupakan 

suatu fikiran yang berhubungan dengan bagaimana melakukan sesuatu dengan 

baik,  lebih  cepat  lebih  efisien  dibanding  dengan  apa  yang  telah  dilakukan 

sebelumnya. Kalau  virus  mental  tersebut  bertingkah  laku  secara giat 

(Weiner,1985: 35). 

Menurut  McClelland  (1987:  40)  pengertian  motivasi  berprestasi 

didefinisikan  sebagai  usaha  mencapai  sukses  atau  berhasil  dalam  kompetisi 

dengan suatu ukuran keunggulan yang dapat berupa prestasi orang lain maupun 

prestasi sendiri. Lindgren mengemukakan  hal senada bahwa motivasi  berprestasi  

sebagai suatu  dorongan  yang  ada  pada  seseorang sehubungan  dengan  prestasi,  

yaitu  menguasai,  memanipulasi  serat  mengatur lingkungan  sosial  maupun  

fisik,  mengatasi  segala  rintangan  dan  memelihara kualitas  kerja  yang  tinggi,  

bersaing  melalui  usaha-usaha  untuk  melebihi  hasil kerja yang lampau, serta 

mengungguli hasil kerja yang lain.  

Senada dengan pendapat di atas, Santrork (2003: 103) menjelaskan bahwa 

motivasi berprestasi merupakan keinginan untuk menyelesaikan sesuatu untuk 

mencapai suatu standar kesuksesan, dan untuk melakukan suatu usaha dengan 

tujuan untuk mencapai kesuksesan. Menurut Heckhausen (1967: 54) motif 

berprestasi diartikan sebagai usaha untuk meningkatkan atau melakukan  
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kecakapan pribadi setinggi mungkin dalam segala aktivitas dan suatu ukuran 

keunggulan tersebut digunakan sebagai pembanding, meskipun  dalam  usaha  

melakukan  aktivitas  tersebut  ada  dua kemungkinan  yakni  gagal  atau  berhasil.  

Selanjutnya  ia  menjelaskan  bahwa motivasi  berprestasi  merupakan  motif  

yang  mendorong  individu  untuk mencapai  sukses  dan  bertujuan  untuk  

berhasil  dalam  kompetisi  dengan beberapa  ukuran  keunggulan  (standard  of  

excellence). Ukuran  keunggulan digunakan  untuk  standar  keunggulan  prestasi  

dicapai  sendiri  sebelumnya  dan layak seperti dalam suatu kompetisi.  

Dalam  teori expectancy-value Atkinson  (1960: 56)  mengemukakan 

bahwa motivasi  berprestasi  seseorang  didasarkan  atas  dua  hal  yaitu,  adanya  

tendensi untuk meraih sukses dan adanya tendensi untuk menghindari kegagalan. 

Pada dasarnya keadaan motif itu dimiliki oleh individu, namun keduanya 

mempunyai keadaan berbeda-beda  dalam  berbagai  situasi  dan  kondisi  menurut  

adanya prestasi.  Lebih  jelasnya  Atkinson  (1960:  34)  mengemukakan  bahwa 

keberhasilan  individu  untuk  mencapai  kebehasilan  dan  memenangkan 

persaingan  berdasarkan  standar  keunggulan,  sangat  terkait  dengan  tipe 

kepribadian yang memiliki motif berprestasi lebih tinggi daripada motif untuk 

menghindari  kegagalan  begitu  pula  sebaliknya,  apabila  motif  menghindari 

terjadinya  kegagalan  lebih  tinggi  daripada  motif  sukses,  maka  motivasi 

berprestasi seseorang cenderung rendah.  

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa  motivasi  berprestasi  atau 

achievement  motivation merupakan  suatu dorongan  yang  berhubungan  dengan  

bagaimana  melakukan  sesuatu  dengan lebih  baik,  lebih  cepat,  lebih  efisien  
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dibandingkan  dengan  apa  yang  telah dilakukan  sebelumnya,  sebagai  usaha  

mencapai  sukses  atau  berhasil  dalam kompetisi  dengan  suatu  ukuran  

keunggulan  yang  dapat  berupa  prestasi  orang lain maupun prestasi sendiri. 

Dalam pengembangan materi ajar Ilmu Pengetahuan Sosial, teori motivasi 

berprestasi dijadikan sebagai acuan untuk mendorong siswa mencapai hasil 

belajar IPS yang maksimal. Motivasi belajar diperlukan agar siswa memiliki suatu 

dorongan untuk mencapai prestasi belajar, yaitu menguasai, memanipulasi serta 

mengatur lingkungan sosial maupun fisik, mengatasi segala rintangan dan 

memelihara kualitas belajar yang tinggi, bersaing  melalui  usaha-usaha  untuk  

melebihi  hasil kerja yang lampau, serta mengungguli hasil belajar yang lain. 

Sehingga dengan pengembangan materi ajar Ilmu Pengetahuan Sosial ini, 

pembelajaran IPS bisa lebih  baik, lebih cepat, lebih efisien dibandingkan  dengan 

pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya, sebagai  usaha  mencapai  sukses  

atau berhasil dalam pembelajaran IPS dengan suatu ukuran keunggulan yang  

berupa prestasi siswa.  

 

b. Karakter Motivasi Berprestasi 

McClelland  (1987: 77)  mengemukakan  bahwa  ada  6  karakteristik  

individu yang mempunyai motivasi berprestasi yang tinggi, yaitu : 

1) Perasaan  yang  kuat  untuk  mencapai  tujuan,  yaitu  keinginan  untuk 

menyelesaikan tugas dengan hasil yang sebaik-baiknya. 

2) Bertangungjawab,  yaitu  mampu  bertanggungjawab  terhadap  dirinya 

sendiri  dan  menentukan  masa  depannya,  sehingga  apa  yang  dicitacitakan 

berhasil tercapai. 
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3) Evaluatif, yaitu  menggunakan  umpan  balik  untuk  menentukan tindakan  

yang  lebih  efektif  guna  mencapai  prestasi,  kegagalan  yang dialami  tidak  

membuatnya  putus  asa,  melainkan  sebagai  pelajaran untuk berhasil. 

4) Mengambil  resiko “sedang”, dalam arti  tindakan-tindakannya  sesuai dengan 

batas kemampuan yang dimilikinya.  

5) Kreatif  dan  inovatif,  yaitu  mampu  mencari  peluang-peluang  dan 

menggunakan kesempatan untuk dapat menunjukkan potensinya.  

6) Menyukai  tantangan,  yaitu  senang  akan  kegiatan-kegiatan  yang bersifat 

prestatif dan kompetitif. 

Berdasarkan karakter motivasi belajar tersebut, pengembangan materi ajar 

Ilmu Pengetahuan Sosial dapat memberikan motivasi belajar tinggi kepada siswa 

dengan karakteristik sebagai berikut; (1) berkeinginan untuk menyelesaikan tugas 

IPS yang diberikan guru; (2) bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan; 

(3) tidak mudah menyerah jika menemui materi ajar IPS yang susah ataupun 

dalam mengerjakan soal IPS; (4) menggunakan pengetahuan dan bertindak dalam 

IPS sesuai kemampuannya; (5) menjadi kreatif dan inovatif dalam pembelajaran 

IPS, dan (6) senang dalam pembelajaran IPS secara prestatif dan kompetitif. 
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2.2 KERANGKA BERPIKIR 

Kerangka teoritis adalah kerangka berfikir yang bersifat teoritis atau 

konseptual mengenai masalah yang akan diteliti. Kerangka berfikir tersebut 

menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variable-variable yang akan 

diteliti. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru  kepada siswa dalam penelitian ini 

berfokus pada pokok bahasan pengembangan materi ajar dan cara penilaian siswa 

yang dilakukan oleh guru. 

Konsep yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah tentang 

pengembangan materi ajar,  penilaian, kendala dan juga cara mengatasinya 

sebagai upaya guru dalam membantu siswa mencapai hasil belajar yang 

meningkat. Pada kondisi awal siswa pada masyarakat di wilayah kota semarang 

memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda-beda yang menyebabkan  nilai 

hasil belajar peserta didik di bawah batas ketuntasan minimal, sehingga guru 

dituntut untuk mengembangan materi ajar demi kelancaran proses belajar 

mengajar di kelas. 
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Berdasarkan uraian di atas dapat disusun kerangka berfikir dalam gambar 

sebagai  berikut : 

 Latar belakang Peserta Didik yang 

berbeda-beda menyebabkan nilai Nilai 

Peserta Didik dibawah batas 

ketuntasan minimal 

Materi Ajar Penilaian 

o Pengetahuan 

(Kognitif) 

o Keterampilan 

(Psikomotorik) 

o Sikap (Afektif) 

 

o Formatif 

o Sumatif 

Pembelajaran IPS 

Pengembangan Materi  Ajar 

Gambar 2.1  Kerangka Berfikir 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengembangan Materi Ajar dan 

Penilaian Mata Pelajaran IPS pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota 

Semarang (studi kasus pada SMP Negeri 7 Semarang dan SMP Negeri 41 

Semarang) dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pengembangan materi ajar yang dilakukan oleh guru di SMP Negeri 7 

Semarang dan SMP Negeri 41 Semarang  guna menanggapi latar belakang 

siswa yang berbeda-beda yaitu dengan cara sangat bervariasi disamping 

mencari sumber lain dari berbagai buku juga guru mengembangkan dengan 

cara melihat fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar sekolah 

masing-masing, selain itu juga menitikberatkan kepada peran guru yang 

dituntut kreatif untuk meningkatkan nilai siswa. Pengembangan yang 

dilakukan oleh guru di SMP Negeri 7 Semarang dan SMP Negeri 41 

Semarang pun Semarang sudah mencangkup sebagaimana unsur dalam 

sebuah materi yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap.  

Pelaksanaan pembelajaran IPS di SMP Negeri 7 Semarang dan SMP Negeri 

41 Semarang dengan menggunakan metode ceramah, ceramah bervariasi 

tanya jawab, bermain peran, dan sebagainya. Selain itu di SMP Negeri 7 

Semarang dan SMP Negeri 41 Semarang juga menggunakan media saat 

pembelajaran IPS adalah media gambar dan film. Komunikasi dua arah antara 
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Guru dan Siswa telah berjalan baik. Guru memberi pertanyaan kepada siswa, 

sedangkan siswa menjawab dan sebaliknya. Siswa diberikan kesempatan 

untuk mengemukakan pendapat, dengan begitu siswa akan menjadi aktif.  

2. Penilaian yang digunakan oleh guru IPS SMP Negeri 7 Semarang dan SMP 

Negeri 41 Semarang adalah penilaian sumatif dan penilaian formatif 

berbentuk tes tertulis dan non-tulis, seperti diadakannya tes lisan ketika 

sebelum memasuki kegiatan pembelajaran dan tes-tes berbentuk uraian dan 

pilihan ganda. Ketika evaluasi diadakan dan tidak memenuhi kriteria 

ketuntasan minimal, guru IPS SMP Negeri 7 Semarang dan SMP Negeri 41 

Semarang melakukan remidial untuk memperbaiki nilai siswa. 

3. Kendala yang dialami dalam pengembangan materi ajar dan penilaian IPS 

SMP Negeri 7 Semarang dan SMP Negeri 41 Semarang  yaitu kurangnya 

wawasan guru dalam mengembangkan materi ajar IPS secara terinegrasi, 

kurangnya fasilitas dan media pembelajaran IPS, dan kurangnya motivasi dan 

antusias siswa dalam pembelajaran IPS karena terlalu banyak teori dan 

hafalan, dan kurangnya ketelitian guru dalam penilaian formatif dikarenakan 

banyaknya siswa dikelas.  Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala 

tersebut adalah mengembangkan diri secara aktif dalam mencari materi ajar 

dari berbagai sumber belajar, memanfaatkan media dan fasilitas semaksimal 

mungkin, dan memberikan motivasi kepada siswa agar lebih giat belajar dan 

teliti dalam menjawab soal.  
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5.2  SARAN 

Berdasarkan analisis hasil dan pembahasan penelitian, maka peneliti 

menyarankan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Guru seharusnya memperluas wawasan dan meluangkan waktu dalam 

mengembangkan materi ajar Ilmu Pengetahuan Sosial dengan aktif 

mencari materi ajar dari berbagai sumber belajar.  

2. Guru seharusnya meningkatkan keprofesionalannya dengan mengikuti 

beberapa pelatihan, seminar, perkumpulan guru, dan lain-lain. 

3. Guru seharusnya memanfaatkan fasilitas dan media pembelajaran yang ada 

secara maksimal untuk mendukung proses pembelajaran, misal 

memanfaatkan LCD, akses internet, dan lain-lain. 

4. Guru seharusnya memberikan motivasi kepada siswa agar senantiasa giat 

belajar dan dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. 

5. Pengembangan materi ajar Ilmu Pengetahuan Sosial yang diberikan guru 

seharusnya dapat menanamkan pendidikan karakter agar siswa SMP tidak 

mudah terpengaruh kondisi lingkungannya.  
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