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Perubahan kurikulum sekolah dari kurikulum 2004 (KBK) menjadi 
kurikulum 2006 (KTSP) telah menuntut sejumlah kemampuan pendidikan untuk 
dapat mengembangkan dan menerapkan kurikulum tersebut. Setelah itu 
kemampuan atau pelaksanaan pendidikan yang perlu dimiliki dalam menerpkan 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah para guru bidang studi 
IPS terpadu. Gambaran secara lebih jelas mengenai pengembangan guru IPS 
terpadu dalam menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada 
mata pelajaran IPS terpadu di SMP Negeri I Rakit dapat dijelaskan melalui 
kegiatan penelitian agar dapat mendapat gambaran yang akurat.  

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) bagaimana 
pembelajaran IPS terpadu kelas VIII sehubungan dengan Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan (KTSP) di SMP Negeri I Rakit tahun ajaran 2008/2009? (2) 
bagaimana pengembangan strategi pembelajaran IPS terpadu kelas VIII SMP 
Negeri I Rakit tahun ajaran 2008/2009 sehubungan dengan Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan (KTSP)? (3) bagaimana profesionalisme guru sejarah dalam 
pembelajaran IPS terpadu sehubungan dengan Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP)? Penelitian ini bertujuan : untuk mengetahui pembelajaran 
IPS terpadu kelas VIII sehubungan dengan Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP) di SMP Negeri I Rakit tahun ajaran 2008/2009. Untuk 
mengetahui pengembangan strategi pembelajaran IPS terpadu kelas VIII SMP 
Negeri I Rakit tahun ajaran 2008/2009 sehubungan dengan Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan (KTSP). Untuk mengetahui profesionalisme guru sejarah 
dalam Pembelajaran IPS Terpdu sehubungan dengan Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP) di SMP Negeri I Rakit tahun ajaran 2008/2009. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Fokus dalam 
penelitian ini selain rumusan masalah dan tujuan pembelajaran adalah 
pengembangan pembelajaran guru IPS terpadu dalam menerapkan Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP) pada mata pelajaran IPS terpadu, serta kendala-kendala 
yang dihadapi dalam menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
(KTSP) pada mata pelajaran IPS terpadu di SMP Negeri I Rakit. Sumber data 
yang digunakan adalah informan, kenyataan yang diamati sera pustaka. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Keabsahan data dengan menggunakan teknik trianggulasi dengan 
sumber. Trknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pengembangan pembelajaran IPS 
terpadu di SMP Negeri I Rakit mengenai Kurikulum Tingksat Satuan 
Pendidikan (KTSP) sebagian besar masih terbatas hanya mengetahui garis 
besarnya mengenai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Guru hanya 



mampu memahami konsep dasarnya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
(KTSP) secara singkat seperti pengertian KTSP, SKL, SI, RPP serta perbedaan 
yang mendasar antara KTSP dengan kurikulum sebelumnya. Dalam kegiatan 
pembelajaran guru IPS terpadu telah menyusun program-program sesuai dengan 
acuan di dalam KTSP, program tersebut seperti, program tahunan, program 
semester, program mingguan dan program harian, program pengayaan dan 
program remedial, serta program pengembangan diri, pengembangan silabus, 
oleh guru IPS terpadu masih mengadopsi model silabus dari depdiknas, 
selanjutnya model silabus tersebut ditelaah dan disesuaikan dengan kondisi 
sekolah. Dalam penyusunannya dikerjakan secara bersama-sama dalam forum 
pertemuan guru-guru rumpun bidang studi di tingkat sekolah. Dalam hal 
penyusunan RPP guru IPS terpadu diberi kebebasan untuk mengubah, 
memodifikasi, dan menyusun silabus, dengan  kondisi sekolah dan karakteristik 
peserta didik. Pada awal pembelajaran guru IPS melakukan kegiatan apersepsi, 
namun jarang melakukan pre-test, guru masih menggunakan metode ceramah 
namun hanya untuk membantu siswa dalam memahami materi dan keaktifan 
siswa sangan diprioritaskan. Dalam pembelajaran guru telah menerapkan 
berbagai metode sumber belajar serta media yang variatif. Evaluasi hasil belajar 
dilakukan guru melalui Penilaian Berbasis Kelas (PBK) untuk mengetahui 
kemampuan siswa dalam aspek penguasaan konsep dan penerapan konsep. 
Selain itu guru telah menetapkan pendekatan pembelajaran tuntas dengan 
mengadakan program remidi. 

Saran yang disampaikan dalam penelitian ini yaitu bagi pemerintah perlu 
meningkatkan dukungan dan kontrol serta pembinaan dalam penerapan 
kurikulum 2006 (KTSP). Bagi guru IPS terpadu dalam kegiatan kegiatan belajar 
mengajar yang sesuai dengan konsep Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
(KTSP) jangan hanya tergantung pada buku pelajaran saja tetapi harus 
menggunakan literatur lain yang sesuai dengan materi pembelajaran. Selain itu 
metode pembelajaran yang digunakan jangan hanya metode ceramah melainkan 
menggunakan metode pembelajaran yang berpusat pada siswa. 
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