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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang 
 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 
pasal 3 menjelaskan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi 
mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 
Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta 
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 
dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 
Upaya mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut dan untuk 

mewujudkan pendidikan sebagai proses mencerdaskan kehidupan bangsa 
dalam arti utuh dan luas, maka Kurikulum 2013 dirancang secara utuh, 

tidak hanya aspek pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga sikap 
spiritual dan sikap sosial. Hal ini tampak dari Kompetensi Inti-1 (KI-1) dan 
Kompetensi Inti-2 (KI-2), pada kerangka dasar dan struktur kurikulum 

Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) Tahun 
2013. Guru diharapkan mampu mengaitkan setiap Kompetensi Dasar (KD) 
pada KI-3 dan KI-4 dengan KI-1 dan KI-2, sehingga aspek sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan bersifat padu, dikembangkan dan 
diterapkan dalam kehidupan nyata. 

 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), telah menyusun 

sejumlah dokumen pendukung untuk mengimplementasikan Kurikulum 
2013 antara lain: Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum yang berisi 

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, Silabus, Buku Teks Pelajaran, 
Buku Inspirasi Pembelajaran dan Penilaian, serta Implementasi 
Kurikulum. Dengan kata lain tentang apa, mengapa, dan bagaimana mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan  Sosial (IPS) dalam konteks sistem pendidikan 
dan kurikulum nasional sudah didukung dengan regulasi dan dokumen 
yang lengkap. 

 
Kurikulum 2013 menuntut pembelajaran IPS secara terpadu, supaya 

pembelajaran IPS lebih bermakna bagi peserta didik dan kontekstual 
dalam kehidupan sehari-hari serta memperoleh pemahaman yang lebih 
utuh dan luas. Mata Pelajaran IPS mengkaji berbagai aspek kehidupan 

masyarakat secara terpadu, karena kehidupan masyarakat sebenarnya 
merupakan sebuah sistem dan totalitas dari berbagai aspek. Kehidupan 

masyarakat bersifat multi-dimensional, sehingga pembelajaran IPS yang 
dilaksanakan secara multidisipliner, transdisipliner, dan interdisipliner. 
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IPS diharapkan mampu mengantarkan dan mengembangkan kompetensi 
peserta didik ke arah kehidupan masyarakat yang lebih baik,  fungsional, 

memiliki kepekaan sosial, dan mampu berpartisipasi dalam mengatasi 
masalah-masalah sosial. 

 

Kenyataan di lapangan, guru masih menghadapi kesulitan dalam 
memahami dan menerapkan pembelajaran IPS secara terpadu. Oleh 
karena itu, perlu disusun sebuah Buku Inspirasi Pembelajaran dan 

Penilaian Mata Pelajaran IPS SMP/MTs untuk membantu guru mengatasi 
kesulitan tersebut. 

 

 

B.Tujuan 

 
Tujuan penyusunan Buku ini  adalah untuk memberikan pemahaman 
sebagai berikut. 

1. Latar belakang Mata Pelajaran IPS 
2. Karakteristik Mata Pelajaran IPS 
3. Desain pembelajaran Mata Pelajaran IPS 

4. Penilaian pembelajaran Mata Pelajaran IPS 
5. Media dan sumber belajar Mata Pelajaran IPS 

6. Guru Mata Pelajaran IPS dalam pembelajaran abad ke-21 

 
C.Ruang Lingkup 

 
Ruang lingkup penyusunan Buku ini secara terpadu mencakup hal-hal 
berikut. 

 
1. Pendahuluan berisi tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan 

sasaran; 
2. Karakteristik Mata Pelajaran IPS terdiri atas rasional, tujuan 

pembelajaran IPS, dan ruang lingkup. 

3. Desain  dasar pembelajaran Mata Pelajaran IPS SMP terdiri atas 
kerangka pembelajaran, pendekatan pembelajaran, strategi dan metode 

pembelajaran, serta rancangan pembelajaran; 
4. Penilaian dalam Mata Pelajaran IPS terdiri atas strategi penilaian, 

bentuk penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta 

pelaporan hasil penilaian; 
5. Media dan sumber belajar dalam  Mata Pelajaran IPS terdiri atas media 

pembelajaran, dan sumber belajar IPS; 

6. Profil dan peran guru Mata Pelajaran IPS dalam pembelajaran abad ke-
21  
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D.Sasaran Pengguna 

 
Sasaran dari Buku ini adalah sebagai berikut. 
 

1. Dinas Pendidikan, baik propinsi maupun kabupaten/kota 
2. Pengawas sekolah 

3. Kepala Sekolah 
4. Guru IPS SMP/MTs 
5. Orang tua peserta didik 

6. Stakeholder lainnya 
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BAB II 
KARAKTERISTIK MATA PELAJARAN IPS SMP/MTs 

 

 

A. Rasional 
 

Bangsa Indonesia sedang menghadapi banyak tantangan pada abad ke-21 

diberbagai bidang kehidupan. Dalam menghadapi tantangan tersebut 
dibutuhkan kekuatan diri dari masing-masing warga negara, dan 

kekuatan kohesi sosial dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya. 
Kekuatan diri yang diharapkan adalah menjadi manusia yang beriman dan 
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Kohesi sosial 
yang dibutuhkan adalah kekuatan komitmen, dan kebersamaan untuk 

bahu membahu dalam membangun bangsa. 

 
Untuk menghadapi tantangan tersebut, Bangsa Indonesia perlu memupuk 
nasionalisme yang mengakui keragaman budaya dan etnis dalam 

masyarakat Indonesia. Sumber daya alam perlu dikelola untuk menjamin 
kesejahteraan Bangsa Indonesia dengan mengaplikasikan ilmu 

pengetahuan dan teknologi berpedoman pada prinsip keadilan sosial, 
untuk meningkatkan daya saing produk barang dan jasa. Sumber daya 
manusia sebagai subjek dalam pembangunan perlu ditingkatkan 

kualitasnya untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing bangsa. 

 
Mata Pelajaran IPS berperan penting untuk: (1) Memperkenalkan konsep-

konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya; 
(2) Membekali kemampuan dasar untuk berpikir logis, kritis, rasa ingin 
tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan 

sosial; (3) Memupuk komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial 
dan kemanusiaan; dan (4) Membina kemampuan berkomunikasi, 

bekerjasama, dan berkompetisi dalam masyarakat yang  majemuk, baik 
ditingkat nasional maupun internasional. 
 

Manusia sebagai makhluk sosial berinteraksi dengan sesamanya, mulai 
dari keluarga sampai masyarakat global. Setiap orang sejak lahir, tidak 

dapat dipisahkan dari manusia lain. Manusia juga memanfaatkan 
lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya. Semua  tindakan manusia 

itu harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

 
Pelajaran IPS merupakan salah satu mata pelajaran wajib di SMP/MTs 

dengan ruang lingkup materi realitas sosial, dengan mempergunakan 
konsep ilmu geografi, sosiologi, ekonomi, dan sejarah. Pembelajaran IPS 
perlu diorganisasikan dengan pendekatan interdisipliner, multidisipliner 

atau transdisipliner dari Ilmu-Ilmu Sosial, Humaniora, dan Psikologi 
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Perkembangan Peserta Didik. Mata Pelajaran IPS dilaksanakan melalui 
pembelajaran terpadu dengan  menggunakan geografi sebagai titik tolak 

(platform) kajian dengan pertimbangan semua tempat, benda, sumberdaya 
dan kejadian terikat pada lokasi. Tujuannya adalah menekankan 
pentingnya ruang sebagai tempat hidup dan sumber daya bagi manusia, 

mengenal potensi dan keterbatasan ruang, konektivitas antarruang dan 
waktu, serta pengaruhnya. Pemahaman ruang dalam lingkup negara 

Indonesia dapat mengembangan rasa cinta terhadap tanah air, 
memperkokoh kesatuan dan persatuan (NKRI). Pembelajaran  IPS di 
SMP/MTs meliputi pemahaman lingkungan dan masyarakat dalam 

lingkup nasional dan internasional untuk mengembangkan pengetahuan, 
sikap, berpikir logis, sistematis, kritis, analitis, dan berketerampilan sosial. 

Semua itu, selain untuk meningkatkan pemahaman potensi wilayah 
Indonesia, juga mengembangkan nasionalisme, memperkokoh sikap 
kebangsaan, dan mampu bekerjasama dalam masyarakat majemuk selaku 

warga masyarakat, warga negara dan warga dunia.  

 

B.Tujuan   

 
Tujuan utama pembelajaran IPS adalah agar peserta didik memiliki 

kemampuan dalam berpikir logis dan kritis untuk memahami pola dan 
persebaran keruangan, konektivitas ruang dan waktu, interaksi sosial, 

pemenuhan kebutuhan, dan perkembangan kehidupan masyarakat dan 
memahami masalah-masalah sosial. Secara rinci tujuan Mata Pelajaran 
IPS adalah agar peserta didik memiliki kemampuan: 

1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat 
dan lingkungannya; 

2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis, kritis, rasa ingin tahu, 
inkuiri, dan terampil memecahkan masalah dalam kehidupan 
masyarakat; 

3. Memiliki  komitmen  dan  kesadaran  terhadap  nilai-nilai  sosial  dan 
kemanusiaan; 

4. Memiliki kemampuanberkomunikasi, bekerjasama, dan berkompetisi 

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

 

C.Ruang Lingkup  
 

Mata Pelajaran IPS menekankan pada pengembangan kemampuan sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu agar peserta didik beradab 
dan memiliki berkesadaran sebagai warga negara yang dapat berperan 

aktif, kritis dan rational dalam kehidupan masyarakat multikultur pada 
tingkat nasional dan internasional. Semua itu diperlukan untuk 
membangun masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Oleh karena itu, 

masyarakat menjadi sumber pembelajaran utama dalam IPS. Ruang 
lingkup Mata Pelajaran IPS di SMP/MTs, meliputi aspek-aspek sebagai 
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berikut: 
 

1. Keruangan dan interaksi antarruang dalam lingkup nasional dan 
internasional; 

2. Dinamika interaksi sosial; 
3. Kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan bangsa; 

4. Perubahan dan kesinambungan masyarakat Indonesia sejak zaman 
praaksara hingga masa sekarang. 
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BAB III 
              DESAIN PEMBELAJARAN 

 
 

A.Pendekatan  

 
Perubahan kurikulum meliputi isi, proses, dan penilaian. Peserta didik 

harus aktif membangun pengetahuan dalam proses pembelajaran. Guru 
sebagai fasilitator, menggunakan berbagai sumber dan media 
pembelajaran, melalui pendekatan saintifik. Pembelajaran saintifik 

menuntut peserta didik untuk aktif membangun pengetahuan sendiri 
melalui aktivitas ilmiah yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi, menalar/mengasosiasi, mengomunikasikan. Adapun kriteria 
pembelajaran saintifik adalah sebagai berikut. 

 

1. Materi pembelajaran berbasis fakta atau fenomena yang dapat 
dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu; bukan sebatas kira-
kira, khayalan, atau dongeng semata. 

2. Penjelasan guru, respon peserta didik, dan interaksi edukatif guru-

peserta didik harus logis, terbebas dari prasangka, pemikiran 
subjektif, atau penalaran yang menyimpang dari alur berpikir 
rasional. 

3. Mendorong dan menginspirasi peserta didik berpikir secara kritis, 
analistis, dan tepat dalam mengidentifikasi dan memahami materi, 
mampu memecahkan masalah dan mengaplikasikan materi 

pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari.  

4. Mendorong dan menginspirasi peserta didik untuk mampu berpikir 
hipotetik (pendugaan) berdasarkan pola pikir yang rasional, objektif 

dan berbasis keilmuan. 

5. Mendorong dan menginspirasi peserta didik agar mampu memahami, 
melihat perbedaan, persamaan, kaitan antar materi pembelajaran, 

menerapkan, mengembangkan, dan merespon  materi pembelajaran 
secara logis dan rasional berbasis pada fakta, data, konsep, dan teori 

yang dapat dipertanggungjawabkan. 

6. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara operasional dan jelas.  

7. Pembelajaran dikembangkan secara terintegrasi atau terpadu antara 
aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ranah sikap dalam 

mentransformasi materi ajar yang mendorong agar peserta didik “tahu 
mengapa”, ranah pengetahuan agar peserta didik “tahu apa”, dan 

ranah keterampilan agar peserta didik “tahu bagaimana”. 

8. Hasil akhir pembelajaran IPS adalah peningkatan dan keseimbangan 
antara aspek sikap (spiritual dan sosial) menjadi manusia yang baik 

(soft skills) dan manusia yang memiliki pengetahuan dan 
keterampilan untuk hidup secara layak (hard skills). 
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Pendekatan ilmiah (scientific approach) dalam pembelajaran sebagaimana 
dimaksud meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, 

menalar/mengasosiasi, dan mengomunikasikan. 

1. Mengamati 

Kegiatan mengamati dapat dilakukan melalui dua cara yaitu: (a) 
pengamatan langsung terhadap objek baik di dalam kelas maupun di 
luar sekolah; (b) pengamatan secara tidak langsung dengan 
menghadirkan lingkungan atau objek dalam bentuk model, tabel, 
peta, gambar, foto, maket, tayangan film dan lain sebagainya. 
Kegiatan mengamati dalam pembelajaran IPS dilakukan melalui 
aktivitas sebagai berikut. 

a. Persiapan melakukan pengamatan 
1) Menentukan objek apa yang akan diobservasi. 

2) Menentukan secara jelas dan pasti data yang akan diperoleh 
melalui  observasi. 

3) Menentukan di mana tempat objek yang akan diobservasi. 
4) Membuat pedoman observasi sesuai dengan lingkup objek yang 

akan diobservasi dan alat pencatat (alat perekam) yang akan 
digunakan. 

5) Menentukan secara jelas bagaimana observasi akan dilakukan 
agar pengamatan dan mengumpulkan data berjalan mudah dan 
lancar. 

6) Menentukan cara pencatatan atas hasil observasi, seperti 
menggunakan lembar observasi, peta, buku catatan, kamera, 
tape recorder, video perekam, dan alat-alat tulis lainnya. 

b.  Pelaksanaan Pengamatan  
1) Mengamati objek secara langsung yang berupa fenomena alam 

dengan menggunakan lembar observasi. 
2) Mengamati objek secara langsung yang berupa fenomena sosial 

dengan menggunakan lembar observasi. 
3) Mengamati suatu proses atau simulasi dengan menggunakan 

lembar pengamatan. 
4) Mengamati model (maket), peta, globe, gambar, foto, grafik, 

kurva. 
5) Mengamati tayangan video/film. 

 

Pengamatan dapat disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, materi 
pembelajaran, media pembelajaran dan sumber belajar lainnya. 

Kegiatan mengamati dapat dilakukan menggunakan dua teknik yaitu 
mengamati dengan menggunakan instrumen (lembar observasi dan 
alat perekam), juga dilakukan dengan menggunakan  indra (membaca, 

mendengar, menyimak, melihat, dan menonton) dengan atau tanpa 
alat. 
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2. Menanya 
Setelah proses observasi, aktivitas berikutnya adalah peserta didik 

mengajukan pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan. Menanya 
meliputi kegiatan membuat dan mengajukan pertanyaan, tanya jawab, 
berdiskusi tentang informasi yang belum dipahami, informasi 

tambahan yang ingin diketahui, atau sebagai klarifikasi. Aktivitas 
bertanya bukan dilakukan oleh guru, melainkan oleh  peserta didik 

berdasarkan hasil pengamatan yang telah mereka lakukan. Guru 
memberi kesempatan kepada peserta didik lain untuk menjawab, atau 
bertanya, sehingga terjadi diskusi atau tanya jawab yang aktif secara 

keseluruhan peserta didik.   
 
Aktivitas menanya merupakan hasil proses berpikir dan keterampilan 
yag perlu dilatih. Keterampilan menyusun pertanyaan sangat penting 
untuk melatih berpikir dan berbicara secara sistematis/runtut, 
menggunakan bahasa yang baik, menghargai pendapat orang, 
mendengarkan orang lain, dan membiasakan sopan santun  dalam 

berbicara. Bila tidak ada peserta didik yang bertanya, guru dapat 
mengajukan pertanyaan yang memancing, seperti mengapa  aktivitas 
ekonomi seperti itu ada di sana, bagaimana proses aktivitas dapat 
berlangsung, apa penyebabnya, dan seterusnya. 
 

3. Mengumpulkan informasi 

Setelah proses menanya, aktivitas berikutnya adalah mengumpulkan 
data atau informasi dari berbagai sumber. Kegiatan mengumpulkan 

informasi meliputi mengeksplorasi, mencoba, berdiskusi, 
mendemonstrasikan, meniru bentuk/gerak, melakukan eksperimen, 
membaca sumber lain selain buku teks, mengumpulkan data dari 

nara sumber melalui angket, dan wawancara.  
 
Data dapat diperoleh baik secara langsung dari lapangan maupun 
tidak langsung dari berbagai bahan bacaan. Hasil pengumpulan data 
tersebut kemudian menjadi bahan bagi peserta didik untuk 
melakukan pembuktian, sehingga peserta didik memperoleh dan 
membangun pengetahuan berdasarkan bukti-bukti empiris. Bila 

informasi dari peserta didik kurang memuaskan, maka  guru dapat 
memperlihatkan sumber, data dan atau petunjuk lain yang dapat 
menambahkan dan memperkuat jawaban yang benar, sehingga fakta 
dan data lebih meyakinkan kebenarannya. 

 
4. Menalar/Mengasosiasi 

Kegiatan menalar/mengasosiasi meliputi mengolah informasi yang 
sudah dikumpulkan, menganalisis data dalam bentuk membuat 
kategori, mengasosiasi atau menghubungkan fenomena/informasi 

yang terkait dalam rangka menemukan suatu pola, dan 
menyimpulkan.  



12 
 

 
Penalaran adalah proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta 
yang diobservasi, untuk kemudian diperoleh simpulan secara empiris 
berdasarkan bukti-bukti, sehingga tersusunlah pengetahuan. 
Menalar/mengasosiasi dapat diartikan sebagai penunjukkan data 
atau fakta sebagai bukti telah melakukan observasi dan pencarian 
informasi/data. Pendekatan saintifik banyak merujuk pada teori 
belajar asosiasi yaitu mengembangkan kemampuan mengidentifikasi 

dan mengelompokkan ragam fakta atau peristiwa berdasarkan kriteria 
tertentu sehingga mudah diingat. Hasil dari aktivitas 
menalar/mengasosiasi adalah kesimpulan. Kesimpulan yang 
diperoleh berupa asosiasi atau mengaitkan  antara dunia nyata 
dengan konsep keilmuan, dan sebaliknya konsep keilmuan dapat 
diaplikasikan dalam dunia nyata. 
 
Contoh: 
Peserta didik membuktikan adanya asosiasi misalnya pengaruh 
bentuk muka bumi terhadap aktivitas manusia. Bukti yang dapat 
ditunjukkan misalnya tabel, gambar, dan teori yang   telah 
dikumpulkan dari berbagai sumber. Dalam mengamati permukaan 

bumi (langsung atau melalui peta) dikelompokkan atas  dataran, 
perbukitan dan pegunungan. Berdasarkan aktivitas ekonomi ada 
perkebunan, pertanian sawah, dan perikanan. Kedua fakta tersebut 
(morfologi dan aktivitas ekonomi) diasosiasikan dimana aktivitasnya 
bertani sawah, berkebun, dan beternak ikan, mengapa demikian dan 
seterusnya sehingga terdapat kaitan antara dua fakta tersebut.  
 

5. Mengomunikasikan 
Mengomunikasikan adalah penyampaian hasil atau temuan kepada 
pihak lain melalui tulisan atau lisan. Kegiatan mengomunikasikan 

meliputi menyajikan laporan dalam bentuk bagan, diagram, atau 
grafik; menyusun laporan tertulis; dan menyajikan laporan meliputi 
proses, hasil, dan kesimpulan secara lisan. 

 
Keterampilan menyajikan atau mengomunikasikan hasil temuan 
sangat penting dalam proses pembelajaran. Dalam kegiatan 
mengomunikasikan guru  dapat menilai kemampuan peserta didik 
secara terintegrasi dan komprehensif antara penguasaan materi, pola 

pikir, berbahasa, dan keterampilan sosial seperti berbagi, bergiliran, 
santun, menghargai orang, dan ekspresi tubuh lainnya. 

 
Contoh: 

Peserta didik sesuai dengan kelompoknya memaparkan hasil temuan, 
tanya jawab dan menyimpulkan di kelas. 
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B. Strategi dan Metode  
 

Implementasi pendekatan saintifik dalam Kurikulum 2013 memerlukan 
strategi yang berbeda dengan kurikulum sebelumnya, yaitu menggunakan 
sumber daya yang ada secara beragam, efektif dan efisien. Strategi yang 

dapat ditempuh untuk mencapai hal tersebut antara lain. 
 
1. Sumber Daya Guru 

Aktivitas yang dapat dilakukan guru antara lain sebagai berikut. 
a. Guru merancang kegiatan pembelajaran secara rinci pada awal 

semester agar memiliki  gambaran  utuh  aktivitas  pembelajaran  
dan  jadwal pelaksanaannya. 

b. Guru merancang skenario pembelajaran, sumber daya yang 
diperlukan, lokasi kegiatan, untuk setiap pertemuan. 

c. Dalam proses perancangan kegiatan pembelajaran, guru Mata 

Pelajaran IPS menjalin komunikasi atau koordinasi dengan guru 
mata pelajaran serumpun untuk merancang aktivitas yang akan 
dilaksanakan bersama, termasuk tema, lokasi, jadwal serta 

sumberdaya yang diperlukan. 
d. Guru menyiapkan sumber belajar, media pembelajaran yang 

bervariasi (multimedia), data dan informasi pendukung 
pembelajaran. 

e. Gurumelakukan refleksi dan evaluasi keterlaksanaan kegiatan 

pembelajaran dilihat dari waktu, lokasi, sumberdaya, ketersediaan 
data dan informasi, serta kesediaan lembaga mitra jika akan 

melakukan kunjungan. 
f. Guru membangun jejaring dengan lembaga lain dalam kaitannya 

dengan kegiatan pembelajaran, misalnya lembaga pemerintah dan 

swasta. 
 

2. Sumber Daya Peserta Didik 

Aktivitas yang dapat dilakukan oleh peserta didik antara lain sebagai 
berikut: 
a. Peserta didik dibiasakan berpikir kritis melalui proses  pengamatan 

terhadap objek atau peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitarnya 
maupun di lingkungan yang lebih luas. 

b. Peserta   didik   dibiasakan   mengajukan   sejumlah   pertanyaan   
dan pendapat dari apa yang diamatinya. 

c. Peserta didik dibiasakan menelusuri data dan infomasi untuk 
mencari jawaban dari pertanyaan yang diajukannya. 

d. Peserta didik dibiasakan mengolah datadan informasi yang 
diperolehnya. 

e. Peserta didik dibiasakan mencoba atau melakukan percobaan 
untuk menjawab atau membuktikan pertanyaan yang diajukannya. 

f. Peserta  didik  dibiasakan  menganalisis  data  dan  infomasi  yang 
diperolehnya. 



14 
 

g. Peserta didik dibiasakan untuk membuat kesimpulan atau 
generalisasi dari hasil analisisnya. 

h. Peserta  didik  dibiasakan  berkolaborasi  dalam  kegiatan  
pembelajaran dengan sesama temannya. 

i. Peserta didik  dibiasakan untuk berinteraksi dengan lembaga-
lembaga yang ada di masyarakat sebagai sumberdata dan 
informasi. 
 

 
3. Kelas 

Untuk pelaksanaan pembelajaran kelas dirancang sebagai berikut. 
a. Kelas harus dapat memenuhi tuntutan kegiatan pembelajaran 

yang bervariasi, termasuk susunan tempat duduk peserta didik. 
b. Kelas dilengkapi dengan sarana pendukung pembelajaran, 

misalnya perangkat multimedia. 
c. Kelas dilengkapi dengan berbagai sumber pembelajaran, seperti 

buku dan jaringan internet. 
 

4. Sekolah 

Pemangku kepentingan pendidikan di sekolah   semestinya 
menyiapkan perangkat sebagai berikut: 
a. Menyiapkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung 

kegiatan pembelajaran yang bervariasi, baik didalam kelas maupun 
di luar kelas. 

b. Melakukan pengaturan atau alokasi sumber daya dan jadwal untuk 

semua mata pelajaran agar tercipta sinergi antar mata pelajaran. 
c. Menata lingkungan sekitar atau halaman sekolah untuk 

mendukung kegiatan pembelajaran di luar kelas. 
d. Membuat sejumlah kebijakan yang mendukung terlaksananya 

pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. 

e. Menjalin kemitraan dengan masyarakat dan lembaga lain untuk  

mendukung  pelaksanaan  pembelajaran, kemitraan dalam bentuk 
pemanfaatan sarana dan prasarana maupun pemanfaatan sumber 
daya manusia sebagai sumber belajar. 

f. Melakukan monitoring dan evaluasi tentang keterlaksanaan 
kurikulum. 

 
5. Lingkungan Masyarakat Sekitar 

Lingkungan   alam dan sosial  dapat   dijadikan   lokasi   kegiatan 

pembelajaran dan sumber pembelajaran. Kearifan lokal yang ada di 

masyarakat dapat menjadi contoh teladan  bagi peserta didik. 
 

C.Model 

 
Implementasi desain pembelajaran dengan pendekatan saintifik 
dapat diperkuat dengan model-model pembelajaran, antara lain: 

Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning), 



15 
 

Pembelajaran Berbasis  Proyek (Project Based Learning), 
Pembelajaran Penemuan (Discovery Learning) dan Pembelajaran 

Inkuiri (Inquiry Learning). Pendekatan saintifik dapat pula dipadukan 
dengan model pembelajaran koperatif (Cooperative Learning) untuk 

mengembangkan kompetensi sosial peserta didik seperti toleransi, 
jujur, tanggungjawab, santun, disipilin dan percaya diri. Pengertian, 

karakteristik, dan langkah-langkah keempat model pembelajaran 
tersebut nampak pada tabel 3.1. 

 

 
Tabel 3.1. Pengertian, Karakteristik, dan Langkah-Langkah Model 

Pembelajaran 

 
No. Model 

Pembelaja
ran 

Pengertian Karakteristik Langkah-
Langkah 

1. Pembelaja
ran 
Berbasis 
Masalah 

Suatu 

model 
pembelajara
n yang 
diawali dari 
suatu 
masalah, 
yang bersifat 
faktual    
untuk 
dijadikan 
sarana 
belajar 

untuk 
berpikir 
kritis guna 
memperoleh 
pengetahuan 
dan berlatih 
keterampilan 
memecahkan 
masalah. 

 

 Belajar diawali 
dengan masalah. 

 Masalah yang 
dianalisis 
bersifat 
kontekstual. 

 Peserta didik 
dapat dibagi 
menjadi beberapa 
kelompok sesuai 
dengan 
banyaknya 
permasalahan. 

 Peserta didik 
melakukan 
proses belajar 

secara 
mandiri 
dalam 
kelompoknya 
untuk 
memecahkan 

masalah. 

 Peserta didik 
dituntut 
mendemonstrasi 
kan apa yang 
telah dipelajari 
dalam bentuk 
kinerja. 

 Orientasi 
peserta didik 
terhadap 
masalah. 

 Mengorganisa
si peserta 
didik untuk 
belajar. 

 Membimbing 
penyelidikan 
individual 
maupun 
kelompok. 

 Mengembangk
an dan 
menyajikan 
temuan 

 Menganalisis 
dan 
mengevaluasi 
proses 
pemecahan 
masalah. 

 

2. Pembelaja
ran 

Model 
pembelajaran 

 Guru 
merencanakan 

 Persiapan 
(perancangan, 
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Berbasis 
Proyek 

yang 
menggunakan 
proyek/kegiat
an sebagai 
proses 
pembelajaran 
untuk 
mencapai 
kompetensi 
sikap, 
pengetahuan, 
dan 
keterampilan. 

tema proyek 
bersama dengan 
peserta didik. 

 Guru dan 
peserta didik 
menentukan 
lokasi, waktu, 
dan produk 
proyek. 

 Melaksanakan 
proyek di 
lapangan. 

 Membuat 
laporan. 

 

langkah 
kegiatan, dan 
jadwal 
proyek). 

 Pelaksanaan 
proyek 
(mencari dan 
mengolah 
data sampai 
kesimpulan, 
mempresenta 
sikan hasil 
proyek). 

 Evaluasi 
(Proses dan 
hasil proyek 
dilakukan 
dengan 
pelaksanan 

proyek dan 

penilaian 

produk yang 

dihasilkan 
untuk 

mengetahui 

ketercapaian 

tujuan proyek. 
 

3. Pembelaja
ran 
Inkuiri 

Pembelajaran 

yang 
melibatkan 
secara 
maksimal 
seluruh 
kemampuan 
yang meliputi 
sikap, 
pengetahuan,
dan 
keterampilan 

peserta didik 
untuk 
mencari dan 
menyelidiki 
sesuatu 

(benda, 
manusiaatau 
peristiwa), 
secara 
sistematis, 

 Menekankan 
kepada 
prosesmencari    

dan menemukan. 

 Pengetahuan 
dibangun oleh 
peserta didik 
melalui proses 
pencarian. 

 Peran guru  
sebagai 
fasilitator  dan 

pembimbing 
peserta didik 
dalam belajar. 

 Menekankan 
pada proses 
berpikir kritis 
dan analitis 
untuk 
merumuskan 
kesimpulan. 

 Menentukan 
dan 
merumuskan 
topik yang 
akan dikaji. 

 Mengembang
kan 
pertanyaan-
pertanyaan. 

 Mengumpulk
an dan 
menganalisis 

data. 

 Menarik 
kesimpulan 
secara 
induktif. 

 



17 
 

kritis, logis, 
dan analitis. 
 

 

4. Pembelaja
ran 
Discovery 

Pembelajaran 
untuk  
menemukan 
konsep, 
makna, dan 
hubungan 
kausal 
melalui 
pengorganisas
ian 
pembelajaran 

yang 
dilakukan 
oleh peserta 
didik. 

 Peran guru 
sebagai 
pembimbing. 

 Peserta didik 
belajar secara 
aktif sebagai 
seorang ilmuwan. 

 Bahan ajar 
disajikan dalam 
bentuk 
informasi dan     
peserta didik    
melakukan 
kegiatan 
menghimpun,m
embandingkan, 
mengkategorika 
n,menganalisis, 
serta membuat   
kesimpulan. 

 Menentukan 
tujuan 
pembelajara
n. 

 Menentukan  
topik- 
topikyang 
ada di 
lingkungan 
sekitar. 

 Mengidentifi
kasi  sumber 
belajar. 

 Membantu 
pesertadidik  
mengumpula
n  dan  
mengeksplor
asi  data. 

 Verifikasi 
dan  
kesimpulan. 

 

Pendekatan saintifik harus dikontekstualkan dengan kondisi daerah 
masing-masing, pengamatan dapat dilakukan melalui gambar, peta, 

grafik, film dan visualisasi lainnya. Di kelas, guru dapat 
menggunakan metode tanya jawab, diskusi, demonstrasi, bermain 

peran, simulasi, debat, dan sebagainya  yang bertujuan untuk 
meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi yaitu berfikir 
logis, kritis, kreatif, inovatif, dan pemecahan masalah.  
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BAB IV  
PENILAIAN  

 
 

A.Bentuk dan Teknik Penilaian 

 
Penilaian hasil belajar oleh pendidik adalah proses pengumpulan 
informasi/data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek 

sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan yang dilakukan secara 
terencana dan sistematis, dilakukan untuk memantau proses, kemajuan 

belajar, dan perbaikan hasil belajar melalui penugasan dan evaluasi hasil 
belajar.  
 

Penilaian akhir adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur 
pencapaian kompetensi peserta didik pada akhir semester dan/atau akhir 

tahun. Penilaian hasil belajar oleh pendidik memiliki fungsi untuk 
memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi 
kebutuhan peserta didik secara berkesinambungan. 

 
Tujuan penilaian hasil belajar adalah: mengetahui tingkat penguasaan 
kompetensi, menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi, 

menetapkan program perbaikan atau pengayaan, dan perbaikan proses 
pembelajaran. 

 
Prinsip-prinsip penilaian hasil belajar adalah: sahih, objektif, adil, terpadu, 
terbuka, menyeluruh, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel. 

Lingkup penilaian hasil belajar mencakup aspek sikap, aspek 
pengetahuan, dan aspek keterampilan. Instrumen penilaian berupa tes, 

pengamatan, penugasan perorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang 
sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta 
didik. 

 
 

B. Penilaian Sikap 

 
1. Pengertian Penilaian Sikap 

 
Penilaian sikap dalam Mata Pelajaran IPS adalah kegiatan untuk 
mengetahui kecenderungan perilaku spiritual dan sosial peserta didik 

dalam kehidupan sehari-hari di dalam dan di luar kelas sebagai hasil 
pendidikan. Penilaian sikap ditujukan untuk mengetahui capaian dan 
membina perilaku peserta didik sesuai butir-butir nilai sikap dalam KD 

dari KI-1 dan KI-2. 

Penilaian sikap yang utama adalah dilakukan oleh guru melalui 

observasi selama periode satu semester. Penanaman sikap diintegrasikan 
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pada setiap pembelajaran KD dari KI-3 dan KI-4. Penilaian kompetensi 
sikap oleh guru Mata Pelajaran IPS dilakukan melalui observasi perilaku 

peserta didik selama proses pembelajaran yang dapat diperkuat dengan 
penilaian diri dan penilaian antarteman. Nilai sikap dituangkan dalam 
bentuk deskripsi yang menggambarkan perilaku peserta didik. 

Dalam pelaksanaan penilaian sikap diasumsikan bahwa setiap peserta 
didik memiliki perilaku yang baik. Jika tidak dijumpai perilaku yang 

sangat baik atau kurang baik, maka nilai sikap peserta didik tersebut 
adalah baik dan sesuai dengan indikator yang diharapkan. Perilaku 
sangat baik atau kurang baik yang dijumpai selama proses pembelajaran 

dimasukkan ke dalam jurnal.  

 
2. Teknik Penilaian Sikap 

 
Penilaian sikap memiliki karakteristik yang berbeda dengan penilaian 

pengetahuan dan keterampilan, sehingga teknik penilaian yang 
digunakan juga berbeda. Penilaian sikap dapat dilakukan dengan 
menggunakan tiga teknik penilaian, yaitu: observasi, penilaian diri, 

dan penilaian antarteman. 
 
a. Observasi 

Instrumen yang digunakan dalam observasi berupa lembar observasi 
atau jurnal. Perilaku peserta didik yang dicatat di dalam jurnal pada 

dasarnya adalah perilaku yang sangat baik dan/atau kurang baik 
yang berkaitan dengan indikator dari sikap spiritual dan sikap sosial. 
Setiap catatan memuat deskripsi perilaku yang dilengkapi dengan 

waktu dan tempat teramatinya perilaku tersebut. Catatan tersebut 
disusun berdasarkan waktu kejadian selama satu semester. 

 
Tabel 4.1.Contoh Jurnal Perkembangan Sikap Spiritual 

Nama Sekolah      : SMP  
Kelas/Semester    :  
Mata Pelajaran : IPS 

Tahun pelajaran   : 
 

No Tanggal 
Nama  

Peserta 
Didik  

Catatan Perilaku 
Butir 
Sikap 

1. 21/07/14 
 
 

Bahtiar  Tidak mengikuti 
sholat Jumat yang 
diselenggarakan di 
sekolah. 

 
Ketaqwaan  

Rumonang 
 

 Mengganggu 
teman yang 

Ketaqwaan 
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No Tanggal 
Nama  

Peserta 
Didik  

Catatan Perilaku 
Butir 
Sikap 

sedang berdoa  
sebelum makan 
siang di kantin. 

2. 
4 
22/09/14 
 
 

Burhan 
 

 Mengajak 
temannya untuk 
berdoa sebelum 
pertandingan 
sepakbola di 
lapangan olahraga 
sekolah. 

Ketaqwaan 

Andreas  Mengingatkan 
temannya untuk 
melaksanakan 
sholat Dzuhur di 
sekolah. 

 
Toleransi 
Beragama 

3. 18/11/14 Dinda  Ikut membantu 
temannya untuk 
mempersiapkan 
perayaan 
keagamaan yang 
berbeda dengan 
agamanya di 
sekolah. 

 
Toleransi 
Beragama 

4. 13/12/14 Rumonang  Menjadi anggota 
panitia perayaan 
keagamaan di 
sekolah. 

 
Ketaqwaan 

5. 23/12/14 Ani  Mengajak 
temannya untuk 
berdoa sebelum 
praktik memasak 
di ruang 
keterampilan. 

 
Ketaqwaan 

 

Tabel 4.2.Contoh Jurnal Perkembangan Sikap Sosial 

Nama Sekolah       : SMP  
Kelas/Semester     :  
Mata Pelajaran : IPS 

Tahun pelajaran    :  

No Tanggal 
Nama 

Peserta 
Didik  

Catatan Perilaku Butir Sikap 

1. 12/07/14 Andreas Menolong orang 
lanjut usia untuk 

Kepedulian 
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menyeberang jalan 
di depan sekolah. 

2. 26/08/14 Rumonang Berbohong ketika 
ditanya alasan 
tidak masuk 
sekolah di ruang 
guru. 

Kejujuran 

3. 25/09/14 Bahtiar Menyerahkan 
dompet yang 
ditemukannya di 
halaman sekolah 
kepada Satpam 
sekolah. 

Kejujuran 

4. 07/09/14 Dadang Tidak 

menyerahkan 
“surat ijin tidak 
masuk sekolah” 
dari orangtuanya 
kepada guru. 

Tanggung 

jawab 

5. 25/10/14 Ani Terlambat 
mengikuti upacara 
di sekolah. 

Kedisiplinan 

6. 08/12/14 Burhan Mempengaruhi 
teman untuk tidak 
masuk sekolah. 

Kedisiplinan 

7. 15/12/14 Dinda Memungut 
sampah yang 
berserakan di 
halam sekolah.  

Kebersihan 

8. 17/12/14 Dinda Mengkoordinir 
teman-teman 
sekelasnya 
mengumpulkan 
bantuan untuk 
korban bencana 
alam. 

Kepedulian 

 

Apabila catatan perkembangan sikap spiritual dan sikap sosial 
dijadikan satu, maka perlu ditambahkan satu kolom “keterangan” 

di bagian paling kanan untuk menuliskan apakah perilaku 
tersebut sikap “spiritual” atau sikap “sosial”.  

 

Tabel 4.3.Contoh Jurnal Perkembangan Sikap 

Nama Sekolah       : SMP  
Kelas/Semester     :  

Mata Pelajaran : IPS 
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Tahun pelajaran    :  
 

No Tanggal 
Nama  

Peserta 
Didik  

Catatan Perilaku Butir Sikap Ket. 

1. 21/07/14 
 
 

Bahtiar Tidak mengikuti 
sholat Jumat yang 
diselenggarakan di 
sekolah. 

Ketaqwaan  

Spiritual 

Andreas Menolong orang 
lanjut usia untuk 
menyeberang 
jalan di depan 

sekolah. 

Kepedulian 

Sosial 

2. 
4 
22/09/14 
 
 

Burhan Mempengaruhi 
teman untuk 
tidak masuk 
sekolah. 

Kedisiplinan 

Sosial 

Andreas Mengingatkan 
temannya untuk 
melaksanakan 
sholat Dzuhur di 
sekolah. 

Toleransi 
Beragama 

Spiritual 

3. 18/11/14 Dinda Ikut membantu 
temannya untuk 
mempersiapkan 
perayaan 
keagamaan yang 
berbeda dengan 
agamanya di 
sekolah. 

Toleransi 
beragama 

Spiritual 

4. 13/12/14 Rumona
ng 

Menjadi anggota 
panitia perayaan 
keagamaan di 
sekolah. 

Ketaqwaan 

Spiritual 

5. 23/12/14 Dinda Memungut 
sampah yang 
berserakan di 
halaman sekolah.  

Kebersihan 

Sosial 

 

 
b. Penilaian diri 

 

Penilaian diri  merupakan teknik penilaian sikap yang dilakukan 
oleh peserta didik terhadap diri sendiri dengan cara 
mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya 

dalam berperilaku. Hasil penilaian diri peserta didik digunakan 
sebagai data konfirmasi perkembangan peserta didik, 
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menumbuhkan nilai-nilai kejujuran, dan meningkatkan 
kemampuan refleksi atau mawas diri, pada peserta didik. 

Instrumen penilaian diri dapat berupa lembar penilaian diri yang 
berisi “butir-butir pernyataan sikap positif” yang diharapkan 

dengan kolom “ya” dan “tidak” atau dengan Skala Likert. Satu 
lembar penilaian diri dapat digunakan untuk penilaian sikap 
spiritual dan sikap sosial sekaligus.  

 
 

Tabel 4.4.Contoh Lembar Penilaian Diri   
 
Nama    : …………………………………. 

Kelas   : …………………………………. 
Semester  : ………………………………….   

 
Petunjuk: Berilah tanda centang (√) pada kolom “Ya” atau “Tidak” 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

No. Pernyataan Ya Tidak 

1.  Saya selalu berdoa sebelum melakukan 
aktivitas. 

  

2.  Saya sholat lima waktu tepat waktu.   

3.  Saya tidak mengganggu teman saya yang 
beragama lain ketika dia sedang berdoa. 

  

4.  Saya berani mengakui kesalahan    

5.  Saya menyelesaikan tugas-tugas tepat waktu.   

6.  Saya berani menerima resiko atas tindakan 
yang saya lakukan. 

  

7.  Saya mengembalikan barang yang  saya pinjam.   

8.  Saya meminta maaf jika saya melakukan 
kesalahan. 

  

9.  Saya melakukan praktikum sesuai dengan 
langkah yang ditetapkan. 

  

10.  Saya datang ke sekolah tepat waktu.   

... ...   

 

Keterangan: Pernyataan dapat diubah atau ditambah sesuai dengan 
butir-butir sikap yang dinilai. 
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Tabel 4.5.Contoh Lembar Penilaian Diri  (Skala Likert) 

 

Nama    : …………………………………. 
Kelas   : …………………………………. 

Semester  : ………………………………….   
 

Petunjuk: Berilah tanda centang (√) pada kolom 1 (tidak pernah), 2 

(kadang-kadang), 3 (sering), atau 4(selalu) sesuai dengan 
keadaan kalian yang sebenarnya. 

 
No. Pernyataan 1 2 3 4 

1. Saya selalu berdoa sebelum melakukan 

aktivitas. 

    

2. Saya sholat lima waktu tepat waktu.     

3. Saya tidak mengganggu teman saya 

yang beragama lain ketika dia sedang 

berdoa. 

    

4. Saya berani mengakui kesalahan.      

5. Saya menyelesaikan tugas-tugas tepat 

waktu. 

    

6. Saya berani menerima resiko atas 

tindakan yang saya lakukan. 

    

7. Saya mengembalikan barang yang  saya 

pinjam. 

    

8. Saya meminta maaf jika saya 

melakukan kesalahan. 

    

9. Saya melakukan praktikum sesuai 

dengan langkah yang ditetapkan. 

    

10. Saya datang ke sekolah tepat waktu.     

... ...     
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Hasil penilaian diri perlu ditindaklanjuti oleh guru dengan 
melakukan fasilitasi terhadap peserta didik yang belum 

menunjukkan sikap yang diharapkan. 

c. Penilaian antarteman 

 
Penilaian antarteman merupakan teknik penilaianyang dilakukan 
oleh seorang peserta didik terhadap peserta didik lain (temannya) 

terkait dengan sikap/perilaku peserta didik yang dinilai. Hasil 
penilaian antarteman dapat digunakan sebagai data konfirmasi dan 

untuk menumbuhkan nilai kejujuran, tenggang rasa, dan saling 
menghargai. 
Instrumen penilaian antarteman dapat berupa lembar penilaian diri 

yang berisi “butir-butir pernyataan sikap positif yang diharapkan” 
dengan kolom “ya” dan “tidak”atau dengan Skala Likert. Satu 

lembar penilaian antarteman dapat digunakan untuk penilaian 
sikap spiritual dan sikap sosial sekaligus.  

 

Tabel 4.6.Contoh Format Penilaian Antarteman 
 

Nama teman yang dinilai : …………………………………. 

Nama penilai   : …………………………………. 
Kelas     : …………………………………. 

Semester    : ………………………………….  
 
Petunjuk: Berilah tanda centang (√) pada kolom “Ya” atau “Tidak” 

sesuai dengan keadaan kalian yang sebenarnya. 

 

No Pernyataan Ya Tidak 

1.  Teman saya selalu berdoa sebelum 
melakukan aktivitas. 

  

2.  Teman saya sholat lima waktu tepat waktu.   

3.  Saya tidak mengganggu teman saya yang 
beragama lain pada waktu dia sedang berdoa. 

  

4.  Teman saya tidak menyontek dalam 
mengerjakan ujian/ulangan. 

  

5.  Teman saya tidak melakukan plagiat 
(mengambil/menyalin karya orang lain tanpa 
menyebutkan sumber) dalam mengerjakan 
setiap tugas. 

  

6.  Teman saya mengemukakan perasaan 
terhadap sesuatu apa adanya. 

  

7.  Teman saya melaporkan data atau informasi 
apa adanya. 
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Keterangan: Pernyataan dapat diubah atau ditambah sesuai dengan 
butir-butir sikap yang dinilai. 

 
Tabel 4.7.Contoh Lembar Penilaian Antarteman(Skala Likert) 

 

Nama    : …………………………………. 
Kelas   : …………………………………. 
Semester  : ………………………………….  

 
Petunjuk: Berilah tanda centang (√) pada kolom 1 (tidak pernah), 2 

(kadang-kadang), 3 (sering), atau 4(selalu) sesuai dengan 
keadaan teman kalian yang sebenarnya. 

No. Pernyataan 1 2 3 4 

1. Teman saya selalu berdoa sebelum 
melakukan aktivitas. 

    

2. Teman saya sholat lima waktu tepat 
waktu. 

    

3. Teman saya tidak mengganggu teman 
saya yang beragama lain berdoa sesuai 
agamanya. 

    

4. Teman saya tidak menyontek dalam 
mengerjakan ujian/ulangan. 

    

5. Teman saya tidak melakukan plagiat 
(mengambil/menyalin karya orang lain 
tanpa menyebutkan sumber) dalam 
mengerjakan setiap tugas. 

    

6. Teman saya mengemukakan perasaan 
terhadap sesuatu apa adanya. 

    

7. Teman saya melaporkan data atau 
informasi apa adanya. 

    

 ...     

Jumlah     

 

 

 ……..   

Jumlah   
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Hasil penilaian antarteman perlu ditindaklanjuti oleh guru dengan 
memberikan bantuan fasilitasi terhadap peserta didik yang belum 

menunjukkan sikap yang diharapkan. 
 

C. Penilaian Pengetahuan 
 

1. Pengertian Penilaian Pengetahuan  

Penilaian pengetahuan adalah penilaian yang dilakukan untuk 
mengetahui penguasaan pengetahuan faktual, konseptual, maupun 

prosedural serta kecakapan berpikir tingkat rendah hingga tinggi, 
pada peserta didik.  

Penilaian pengetahuan, selain untuk mengetahui apakah peserta didik 

telah mencapai ketuntasan belajar (mastery learning), juga untuk 
mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan penguasaan pengetahuan 

peserta didik dalam proses pembelajaran (diagnostic). Untuk itu, 
pemberian umpan balik (feedback) kepada peserta didik dan guru 

merupakan hal yang sangat penting, sehingga hasil penilaian dapat 
segera digunakan untuk perbaikan mutu pembelajaran. Hasil 
penilaian pengetahuan yang dilakukan selama dan setelah proses 

pembelajaran dinyatakan dalam bentuk angka dengan rentang 0-100. 
 

3. Teknik Penilaian Pengetahuan  

Penilaian pengetahuan dilakukan dengan berbagai teknik penilaian. 
Guru memilih teknik penilaian yang sesuai dengan karakteristik 

kompetensi yang akan dinilai. Penilaian dimulai dengan perencanaan 
yang dilakukan pada saat menyusun Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP). Berbagai teknik penilaian pengetahuan dapat 

digunakan sesuai dengan karakteristik masing-masing KD. Teknik 
yang biasa digunakan antara lain tes tertulis, tes lisan, penugasan, 

dan portofolio.  

Tabel 4.8. Contoh Teknik Penilaian Pengetahuan 

 

Teknik 

 

Bentuk Instrumen 

 

Tujuan 

 

Tes Tertulis Pilihan Ganda dan  Uraian Mengetahui 
penguasaan 
pengetahuan 
peserta didik untuk 
perbaikan proses 
pembelajaran 
dan/atau 
pengambilan nilai 
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Tes Lisan Tanya jawab Mengecek 
pemahaman peserta 
didik untuk 
perbaikan proses 
pembelajaran 

Penugasan Tugas yang dilakukan 
secara individu maupun 
kelompok 

Memfasilitasi 
penguasaan 
pengetahuan (bila 
diberikan selama 
proses 
pembelajaran) atau 
mengetahui 
penguasaan 
pengetahuan (bila 

diberikan pada 
akhir pembelajaran) 

Portofolio Sampel pekerjaan peserta 

didik terbaik yang 

diperoleh dari penugasan 

dan tes tertulis 

Sebagai (sebagian) 

bahan guru 

mendeskripsikan 

capaian 

pengetahuan di 

akhir semester 

 
a. Tes Tertulis 

Tes tertulis adalah tes yang soal dan jawaban disajikan secara 

tertulis berupa pilihan ganda, isian dan uraian. Instrumen tes 
tertulis dikembangkan atau disiapkan dengan mengikuti langkah-
langkah berikut: 

1) Menetapkan tujuan tes.  

Langkah pertama yang dilakukan adalah menetapkan tujuan 
penilaian, apakah untuk keperluan mengetahui capaian 
pembelajaran atauuntuk memperbaiki proses pembelajaran, atau 

untuk kedua-duanya. Ulangan harian biasanya diselenggarakan 
untuk mengetahui capaian pembelajaran ataukah untuk 
memperbaiki proses pembelajaran, sedangkan UTS dan UAS 

umumnya untuk mengetahui capaian pembelajaran. 

2) Menyusun kisi-kisi.  
Kisi-kisi merupakan spesifikasi yang memuat kriteria soal yang 
akan ditulis yang meliputi: KD yang akan diukur, materi 

pembelajaran, indikator, bentuk soal, dan jumlah soal. Kisi-kisi 
disusun untuk memastikan butir-butir soal mewakili apa yang 
seharusnya diukur secara proporsional. Pengetahuan faktual, 

konseptual, dan prosedural dengan kecakapan berfikir tingkat 
rendah hingga tinggi akan terwakili secara memadai. 
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3) Menulis soal berdasarkan kisi-kisi dan kaidah penulisan soal.  

4) Menyusun pedoman penskoran. Untuk soal pilihan gandadan 
jawaban singkat disediakan kunci jawaban. Untuk soal uraian 
disediakan kunci/model jawaban dan rubrik. 

 

Tabel 4.9.  Contoh Kisi-Kisi Tes Tertulis 

 
Nama Sekolah    :SMP  

Kelas/Semester    : 
Tahun pelajaran  :  
Mata Pelajaran : IPS 

No. Kompetensi Dasar Materi Indikator  
Bentuk 

Soal 
Jml 
Soal 

1 3.1.Memahami 
konsep ruang 
(lokasi, 
distribusi, 
potensi,iklim,b
entuk muka 
bumi, geologis, 
flora dan 
fauna) dan 
interaksi 
antarruang di 
Indonesia serta 
pengaruhnya  
terhadap 
kehidupan 
manusia dalam 
aspek 
ekonomi, 
sosial, budaya, 
dan 
pendidikan. 

 Lokasi 
Indonesia 
untuk 
memahami 
letak dan 
luas 
melalui 
peta. 

 Dan 
seterusnya 
 

 
 

Peserta 
didik 
dapat 
menjelas
kan 
lokasi 
Indonesi
a secara  
relatif   

Uraian 

 

1 

 

 dan seterusnya.     
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Contoh butir soal: 

1. Jelaskan letak Indonesia secara relatif? 

Tabel 4.10.Contoh Pedoman Penskoran Soal Uraian 

No. 

Soal 
Kunci Jawaban Skor 

1 Berada di antara dua benua (Asia dan Australia) 2 

Dua samudera (Pasifik dan Hindia) 2 

Skor Maksimum  

2 ……………………………………………………………….  

Skor Maksimum  

3. ……………………………………………………………….  

4. ……………………………………………………………….  

Skor Maksimum  

Total Skor Maksimum   

 

100    
maksimumskor  total

perolehan skor total
  Nilai 

 

b. Tes Lisan  
Tes lisan berupa pertanyaanyang diberikan guru secara lisankepada 

peserta didik dan peserta didik memberikan jawaban (merespon) 
atas pertanyaan tersebut secara lisan. Tes lisan dilakukan untuk 

mengetahui ketertarikan peserta didik terhadap materi 
pembelajaran, memberikan motivasi belajar, menegecek penguasaan 
pengetahuan peserta didik, perbaikan pembelajaran, menumbuhkan 

sikap berani berpendapat, percaya diri, dan kemampuan 
berkomunikasi secara efektif. Dengan demikian, tes lisan dilakukan 
pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

Contoh pertanyaan pada tes lisan:  

(1) Apa yang dimaksud dengan lokasi relatif? 
(2) Apa manfaat lokasi relatif bagi perekonomian Indonesia?  

(3) Dan seterusnya. 
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c. Penugasan 
Penugasan adalah pemberian tugas kepada peserta didik untuk 
mengukur pengetahuan dan/atau memfasilitasi peserta didik dalam 

memperolehatau meningkatkan pengetahuan. Penugasan untuk 
mengukur pengetahuan dapat dilakukan setelah proses 
pembelajaran (assessment of learning). Penugasan untuk 

memfasilitasi dan/atau meningkatkan pengetahuan diberikan 
sebelum dan/atau selama proses pembelajaran (assessment for 
learning). Tugas dapat dikerjakan baik secara individu maupun 
kelompok sesuai karakteristik tugas yang diberikan. 

Tabel 4.11.  Contoh Kisi-Kisi Tugas 

Nama Sekolah  :SMP  
Kelas/Semester  :  
Tahun pelajaran :  

Mata Pelajaran : IPS 

No. Kompetensi Dasar Materi Indikator  
Teknik 

Penilaian 

1. 3.1.Memahami 
konsep ruang 
(lokasi, 
distribusi, 
potensi,iklim,be
ntuk muka 
bumi, geologis, 
flora dan fauna) 
dan interaksi 
antarruang di 
Indonesia serta 
pengaruhnya  
terhadap 
kehidupan 
manusia dalam 
aspek ekonomi, 

sosial, budaya, 
dan 
pendidikan. 

 

 Potensi 
sumber daya 
alam, 
kemaritiman, 
dinamika 
kependuduka
n (jumlah, 
persebaran, 
komposisi, 
pertumbuhan, 
dan kualitas, 
keragaman 
etnik dan 
budaya), dan 
distribusinya.  

 

Peserta didik 
dapat 
mengidentifika
si potensi 
kemaritiman 
Indonesia  

Penugasan 
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Contoh tugas:  

Tuliskan 5 potensi kemaritiman Indonesia dan upaya 

memanfaatkannya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat!  

Tabel 4.12.  Contoh Pedoman Penskoran Tugas 

No. Aspek yang dinilai Skor 

1. 
Lima potensi kemaritiman ( luas, 
letak/lokasi,keindahan, keragaman ikan, rumput 
laut)     

1-5 

2. 
Pelayaran/perhubungan, pariwisata, perikanan, 
ekonomi kreatif 

1-5 

Skor maksimum 10 

 

Contoh tugas di atas dapat dimodifikasi menjadi tugas untuk 

memfasilitasi peserta didik dalam meningkatkan pengetahuan, 
misalnya menjadi: 

1) Bentuklah kelompok dengan anggota 3-4 orang ! 
2) Carilah informasi di internet, buku peserta didik, dan buku 

referensi yang relevan di perpustakaan mengenai potensi sumber 

daya kemaritiman dan peluang pengembangan ekonomi kreatif 
bagi masyarakat/nelayan! 

3) Deskripsikan potensi sumber daya kemaritiman dan peluang 
pengembangan ekonomi kreatif bagi masyarakat/nelayan 
tersebut dengan singkat dan sajikan dalam bentuk bagan pada 

pertemuan selanjutnya! 

d. Portofolio 

Portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada 
kumpulan informasi yang bersifat reflektif-integratif yang 

menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu 
periode tertentu. Ada beberapa tipe portofolio yaitu portofolio 
dokumentasi, portofolio proses, dan portofolio pameran. Guru dapat 

memilih tipe portofolio yang sesuai dengan karakteristik kompetensi 
dasar dan/atau konteks mata pelajaran IPS. Untuk SMP tipe 
portofolio yang utama untuk penilaian pengetahuan adalah 

portofolio pameran, yaitu merupakan kumpulan sampel pekerjaan 
terbaik dari KD pada KI-3, terutama pekerjaan-pekerjaan dari 

tugas-tugas dan ulangan harian tertulis yang diberikan kepada 
peserta didik.  
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Portofolio setiap peserta didik disimpan dalam suatu map (folder) 

dan diberi tanggal pengumpulan oleh guru. Portofolio dapat 
disimpan dalam bentuk cetakan dan/atau elektronik. Pada akhir 
suatu semester kumpulan sampel pekerjaan tersebut digunakan 

sebagai sebagian bahan untuk mendeskripsikan pencapaian 
pengetahuan secara deskriptif. Portofolio pengetahuan tidak diskor 

lagi dengan angka. 
 
Berikut adalah contoh ketentuan dalam penilaian portofolio untuk 

pengetahuan:  
1) Pekerjaan asli peserta didik; 
2) Pekerjaan yang dimasukkan dalam portofolio disepakati oleh 

peserta didik dan guru; 
3) Guru menjaga kerahasiaan portofolio; 

4) Guru dan peserta didik mempunyai rasa memiliki terhadap 
dokumen portofolio; 

5) Pekerjaan yang dikumpulkan sesuai dengan KD. Setiap 

pembelajaran KD dari KI-3 berakhir, pekerjaan terbaik dari KD 
tersebut (bila ada) dimasukkan ke dalam portofolio. 

 

D. Penilaian Keterampilan  
 

1. Pengertian Penilaian Keterampilan  
Penilaian keterampilan adalah suatu penilaian yang dilakukan untuk 
mengetahui kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan 

untuk melakukan tugas tertentu di dalam berbagai macam konteks sesuai 
dengan indikator pencapaian kompetensi. Penilaian keterampilan dapat 

dilakukan dengan berbagai teknik, antara lain penilaian kinerja, penilaian 
proyek, dan penilaian portofolio. Teknik penilaian keterampilan yang 
digunakan dipilih sesuai dengan karakteristik KD pada KI-4.  

 
2. Teknik Penilaian Keterampilan 

Penilaian keterampilan menggunakan instrumen: penilaian kinerja, 

penilaian proyek, dan portofolio.  
a. Penilaian Kinerja  

Penilaian kinerja adalah penilaian untuk mengukur capaian 
pembelajaran yang berupa keterampilan proses dan/atau hasil 
(produk). Dengan demikian, aspek yang dinilai dalam penilaian kinerja 

adalah kualitas proses mengerjakan/melakukan suatu tugas atau 
kulaitas produknya atau kedua-duanya. Contoh keterampilan proses 

adalah keterampilan melakukan tugas/tindakan dengan menggunakan 
alat dan/atau bahan dengan prosedur kerja kerja tertentu, sementara 
produk adalah sesuatu (biasanya barang) yang dihasilkan dari 

penyelesaian sebuah tugas. 
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Contoh penilaian kinerja yang menekankan aspek proses adalah 
mengomunikasikan hasil diskusi, menjelaskan diagram atau kurva, 

menggunakan globe, dan menceritakan bagan silsilah.  

Contoh penilaian kinerja yang mengutamakan aspek produk adalah 
membuat grafik, menyusun tulisan sejarah, membuat peta, dan laporan 

hasil obseravsi. Contoh penilaian kinerja yang mempertimbangkan baik  
proses maupun produk adalah menghitung angka pertumbuhan 

penduduk, tulisan biografi tokoh sejarah, laporan observasi kegiatan 
ekonomi kreatif yang ada di wilayah setempat, dan pembuatan peta 
administrasi.   

Langkah-langkah umum penilaian kinerja adalah: 
1) menyusun kisi-kisi; 
2) mengembangkan/menyusun tugas yang dilengkapi dengan langkah-

langkah, bahan, dan alat; 
3) menyusun rubrik penskoran dengan memperhatikan aspek-aspek 

yang perlu dinilai; 
4) melaksanakan penilaian dengan mengamati peserta didik selama 

proses penyelesaian tugas dan/atau menilai produk akhirnya 

berdasarkan rubrik; 
5) mengolah hasil penilaian dan melakukan tindak lanjut. 

 

Tabel 4.13.  Contoh Kisi-kisi Penilaian Kinerja 

Nama Sekolah  :SMP 
Kelas/Semester  : 

Tahun pelajaran : 
Mata Pelajaran : IPS 
 

No. Kompetensi Dasar Materi Indikator 
Teknik 

Penilaian 

1. 3.3. Menganalisis 
konsep 
interaksi 
antara 
manusia 
dengan ruang 
sehingga 
menghasilkan
berbagai 
kegiatan 
ekonomi 
(produksi, 
distribusi, 
konsumsi, 

 Kegiatan 
ekonomi 
(produksi, 
distribusi, 
konsumsi) 
kaitannya 
perkemban
gan iptek. 

 Dan 
seterusnya. 

 

Peserta didik 
dapat 
mengamati 
dan 
mengidentifik
asi kegiatan 
ekonomi di 
pasar. 

Kinerja  
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No. Kompetensi Dasar Materi Indikator 
Teknik 

Penilaian 

penawaran- 
permintaan) 
dan interaksi 
antarruang 
untuk 
keberlangsun
gan 
kehidupan 
ekonomi, 
sosial dan 

budaya 
Indonesia. 

 

Contoh tugas penilaian kinerja: 

1. Lakukanlah pengamatan terhadap kegiatan ekonomi di pasar 

yang meliputi: kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi.  
2. Gunakanlah lembar observasi dan wawancara yang sudah 

disiapkan.  

 

Tabel 4.14.  Contoh Rubrik Penskoran Penilaian Kinerja 

No. Aspek yang Dinilai 
Skor 

0 1 2 3 4 

1. 
1. Menyiapkan alat tulis 

     

2. 
2. Melakukan pengamatan  

     

3. 
3. Membuat laporan  

     

Jumlah   

Skor Maksimum  (2+3+4)=9 

 

Pada contoh penilaian kinerja di atas, penilaian diberikan dengan 
memperhatikan aspek proses maupun produk. Sebagaimana terlihat 
pada rubrik penilaian tersebut (Tabel 4.14), ada 3 (tiga) butir aspek 

yang dinilai, yaitu keterampilan peserta didik dalam menyiapkan 
alat yang diperlukan, keterampilan melakukan pengamatan, dan 
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keterampilan membuat laporan dan kualitas laporan (produk). 

Guru dapat menetapkan bobot penskoran yang berbeda-beda antara 
aspek satu dan lainnya yang dinilai dengan memperhatikan 
karakteristik KD atau keterampilan yang dinilai.  

Tabel 4.15.Contoh Rubrik Penilaian Kinerja 

No Indikator Rubrik 

1. Menyiapkan 
alat alat tulis 

2 =  Menyiapkan seluruh alat tulis yang 
diperlukan. 

1 = Menyiapakan sebagian alat tulis yang 
diperlukan. 

0 =  Tidak menyiapkan alat tulis  

2.  Melakukan 
pengamatan  

3 =  Melakukan tiga langkah kerja dengan 
tepat. 

2 =  Melakukan dua langkah kerja dengan 
tepat. 

1 =  Melakukan satu langkah kerja dengan 
tepat. 

0 =  Tidak melakukan langkah kerja. 
 
Langkah kerja: 
1. Pergi/ mendatangi pasar 
2. Mengisi lembar observasi 
3. Mengadakan wawancara  

3 Membuat 
laporan 

4 =  Memenuhi 4 kriteria 
3= Memenuhi 3 kriteria 
2 = Memenuhi 2 kriteria 
1 =  Memenuhi 1 kriteria 
0 =  Tidak memenuhi kriteria 
 
Kriteria laporan: 
1. Memenuhi sistematika laporan (judul, 

tujuan, data pengamatan dan 
pembahasan, kesimpulan) 

2. Bahasa Indonesia baku 
 

 

100    
9

perolehan skor 
  Nilai 

 

 

a. Penilaian Proyek 
Penilaian proyek adalah suatu kegiatan untuk mengetahui 

kemampuan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuannya 
melalui penyelesaian suatu tugas dalam periode/waktu tertentu. 
Penilaian proyek dapat dilakukan untuk mengukur satu atau 
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beberapa KD dalam satu atau beberapa mata pelajaran. Tugas 
tersebut berupa rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, 

pengumpulan data, pengorganisasian data, pengolahan dan 
penyajian data, serta pelaporan.  
 

Pada penilaian proyek setidaknya ada 4 (empat) hal yang perlu 
dipertimbangkan, yaitu:  

1) Pengelolaan  
 Kemampuan peserta didik dalam memilih topik, mencari 

informasi, dan mengelola waktu pengumpulan data, serta 

penulisan laporan. 
2) Relevansi 
 Topik, data, dan produk sesuai dengan KD. 

3) Keaslian 
Produk (misalnya laporan) yang dihasilkan peserta didik 

merupakan hasil karyanya, dengan mempertimbangkan 
kontribusi guru berupa petunjuk dan dukungan terhadap proyek 
tersebut.  

4) Inovasi dan kreativitas 
 Hasil proyek peserta didik terdapat unsur-unsur kebaruan dan 

menemukan sesuatu yang berbeda dari biasanya.   

 
 

Tabel 4.16. Contoh Kisi-Kisi Penilaian Proyek 

Nama Sekolah  :SMP  

Kelas/Semester  :  
Tahun pelajaran :  

Mata Pelajaran : IPS 

No. 
Kompetensi 

Dasar 
Materi Indikator 

Teknik 

Penilaian 

1. 4.4 Menyajikan 
hasil 
analisis 
kronologi, 
perubahan, 

dan 
kesinambu
ngan 
dalam 
kehidupan 
bangsa 
Indonesia 
pada aspek 
politik, 
sosial, 

 Perubahan 
dan 
kesinambung
an 
masyarakat 

Indonesia 
pada masa 
Islam secara 
kronologis. 

 

1. Merencanakan 
pembuatan 
poster 
perubahan 
kehidupan 

bangsa Indonesia 

2. Merancang 
poster 
perubahan 
kehidupan 
bangsa Indonesia 
secara kronologis  

3. Menyusun dan 

Proyek 
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No. 
Kompetensi 

Dasar 
Materi Indikator 

Teknik 

Penilaian 

budaya, 
geografis, 
dan 
pendidikan 
sejak masa 
praaksara 
sampai 
masa 
Hindu-
Buddha, 

dan Islam. 

mengatur tata 
letak dan warna 
poster 

4.  Menyusun 
laporan 
pembuatan 
poster  

 

Proyek: 

Buatlah poster perubahan kehidupan bangsa Indonesia secara 

kronologis dengan menggunakan kertas karton dan pensil warna atau 

spidol, dengan  memperhatikan hal-hal berikut! 

1. Tentukan masa sejarah yang akan dibuat posternya; 
2. Dapatkan informasi/data tentang masa sejarah tersebut; 
3. Buatlah ringkasan secara kronologis; 
4. Buat simbol untuk menunjukkan kronologi perubahan  
5. Lengkapi dengan keterangan dan bukti peninggalan pada setiap 

periode dengan menggunakan spidol; dan 
6. Laporkan hasilnya secara lisan dan pajang poster kalian. 

 

b. Portofolio 
Portofolio merupakan instrumen penilaian keterampilan yang 

memuat sampel karya peserta didik terbaik dari KD pada KI-4 
untuk mendeskripsikan capaian kemampuan keterampilan (dalam 
satu semester). 
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BAB V 

                       MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 
 

 
 
A. Media  

 
Media pembelajaran merupakan alat bantu proses pembelajaran untuk 

menyampaikan materi pelajaran. Media pembelajaran sangat beragam 
jenisnya. Tugas guru adalah memilih dan menggunakan media 

pembelajaran agar pembelajaran tercapai efektivitas dan efisiensinya.  
 
1. Jenis Media Pembelajaran 

Terdapat delapan jenis media pembelajaran yang dapat digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran IPS, yaitu: 
a. Gambar diam 

Gambar diam merupakan media pembelajaran IPS yang berupa grafik, 

chart (kartu), peta, diagram, poster, komik, foto, lukisan, guntingan 
gambar surat kabar, majalah, atau hasil unduhan dari internet, dan 

lain- lain. 
b. Rekaman suara 

Kemajuan teknologi informasi mempermudah guru mendapatkan   
berbagai   rekaman   suara   untuk pembelajaran. Sebagai contoh 
ketika guru hendak membelajarkan materi tentang perjuangan bangsa 
Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Guru  dapat 
mengunduh file audio pidato Bung Tomo ketika menggelorakan rakyat 
Surabaya dalam melawan Sekutu. Pidato ini dapat digunakan sebagai 
media pembelajaran untuk motivasi atau apersepsi dalam 
pembelajaran. 

c. Audio Visual 
Tampilan visual yang diiringi audio (suara)  sangat membantu peserta 
didik dalam memahami materi pembelajaran. Contoh ketika guru 
menampilkan gambar animasi proses siklus air, akan lebih mudah 
dipahami peserta didik apabila gambar tersebut diiringi penjelasan 
dengan suara. Guru dapat mengembangkan dan memanfaatkan 

media pembelajaran dalam bentuk film animasi, dan kartun yang 
diputar pada perangkat compact disk (CD) player, komputer, VCD 
player yang ditayangkan melalui  televisi, Liquid Crystal Display (LCD), 
Light-Emitting Diode (LED), dan perangkat lainnya. 

d. Benda Asli (real things) dan nara sumber 
Guru dapat mengumpulkan jenis batu, senjata tradisional, sebagai 

media pembelajaran. Guru juga dapat mengundang pelaku sejarah, 
tokoh masyarakat, petani, nelayan, pelaku ekonomi kreatif, tokoh 
peduli lingkungan untuk menjadi nara sumber di dalam kelas atau 

menugaskan peserta didik untuk melakukan wawancara.  
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e. Model 
Benda tiruan yang mirip atau menyerupai benda asli seperti globe, 

miniatur candi, horizon tanah, dan maket. 
f. Laboratorium di luar ruangan (Outdoor laboratory) 

Pembelajaran IPS dapat menggunakan laboratorium di luar ruangan 

yang dirancang untuk pembelajaran IPSsebagai media pembelajaran.  
Misalnya guru dapat menyiapkan kebun percobaan di lingkungan 
sekitar sekolah untuk pembelajaran IPS.   

h. Pengajaran terprogram dalam komputer 
 Komputer dapat menjadi media pembelajaran apabila dirancang 

dengan berbagai program untuk pembelajaran. Misalnya media 

interaktif, gambar, peta, grafik, film, buku elektronik (e-book), internet, 
dan sumber-sumber digital lainnya. 

 
2. Pertimbangan Pemilihan Media Pembelajaran 

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan media 

pembelajaran  IPS, yaitu:  
a. Tujuan pembelajaran 

Tujuan pembelajaran perlu dianalisis berdasar aspek sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan.  Tingkatan taksonomi dalam tujuan 

pembelajaran juga merupakan acuan guru memilih media 
pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran  bertujuan untuk 

membantu peserta didik memahami konsep, mengembangkan sikap, 
dan/atau mengembangkan keterampilan.  

b. Materi pembelajaran 

Ketercukupan dan kedalaman materi dalam pembelajaran menjadi 
pertimbangan dalam menentukan media pembelajaran. Dengan kata 
lain, materi dengan media pembelajaran harus sesuai dengan 

ketercukupan dan  kedalaman materi yang diajarkan.   
c. Fasilitas pendukung, waktu, kondisi lingkungan 

Ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran, alokasi waktu, dan 
kondisi lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 
ketersediaan media pembelajaran yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran IPS. 
d. Karakteristik peserta didik 

Karakteristik peserta didik memiliki perbedaan baik secara 

intelegensi, minat, dan bakat, sehingga hendaknya mendapatkan 
perhatian dalam menentukan media pembelajaran yang digunakan. 

Pemilihan media pembelajaran harus menarik perhatian semua 
peserta didik, mendorong motivasi belajar, dan dapat meningkatkan 
aktivitas belajar peserta didik. 

 
e. Gaya belajar peserta didik 

Gaya belajar meliputi gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan 
gaya belajar kinestetik. Guru dapat memilih dan menggunakan media 

pembelajaran sesuai dengan gaya belajar peserta didik agar kegiatan 
pembelajaran berlangsung optimal. Penggunaan media dalam  
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kegiatan pembelajaran dapat meningkatkan aktivitas belajar peserta 
didik sesuai dengan gaya belajarnya.  

 
 
B. Sumber Belajar 

 
Sumber belajar (learning resources) adalah segala sesuatu yang dapat 

dimanfaatkan  untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian 
kompetensi dalam pembelajaran. Sumber belajar dapat berupa buku, media 

cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan. 
Kurikulum 2013 sangat menekankan pemanfaatan sumber belajar yang 
beragam.    

 
Jenis sumber belajar  terdiri atas  sumber belajar yang dirancang (by design) 

dan sumber belajar yang dimanfaatkan (by utilization). Sumber belajar yang 
dirancang adalah sumber belajar yang secara khusus dirancang atau 
dikembangkan sebagai komponen sistem pembelajaran. Sedangkan sumber 

belajar yang dimanfaatkan (by utilization), adalah sumber belajar yang tidak 
didesain khusus untuk pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, 

diterapkan, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. 
1. Jenis Sumber Belajar 

Association for Education and Communication Technology membedakan 

enam jenis sumber belajar, yaitu: 
a. Pesan (message) 

Merupakan sumber belajar yang meliputi pesan formal dan 
nonformal. Pesan formal misalnya  peraturan pemerintah dan bahan 

pelajaran. Pesan nonformal yakni pesan yang ada di lingkungan 
masyarakat luas yang dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran, 
seperti cerita  peristiwa sejarah.  

b. Orang (People) 
Guru adalah sumber belajar bagi para peserta didik. Dalam 

pembelajaran IPS guru juga dapat memanfaatkan  orang lain sebagai 
sumber belajar seperti pelaku sejarah,  petugas penanggulangan 
bencana, pelaku kegiatan ekonomi, polisi, politisi,  pengacara,  dan 

masyarakat umum lainnya. 
c. Bahan (Materials) 

Bahan merupakan bentuk yang digunakan untuk menyimpan pesan 
pembelajaran, seperti buku paket, alat peraga, transparansi, film,  
slides, dan sebagainya.  

d. Alat (Device) 
Merupakan benda-benda yang berbentuk fisik yang sering disebut  

dengan perangkat keras, berfungsi untuk menyajikan bahan  
pembelajaran, seperti komputer, radio, televisi, VCD/DVD, dan 

sebagainya. 
e. Teknik (Technic) 

Teknik merupakan  cara atau prosedur yang digunakan orang dalam  

memberikan pembelajaran guna tercapai tujuan pembelajaran, seperti  
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ceramah tentang kegiatan sosialisasi, diskusi tentang hasil 
kebudayaan masa kerajaan Islam, simulasi jual beli, simulasi 

interaksi sosial, simulasi penanganan konflik. 
f. Latar (Setting) 

Merupakan lingkungan yang berada di dalam sekolah maupun  yang 

berada di luar sekolah, baik yang sengaja dirancang ataupun yang 
tidak disiapkan untuk pembelajaran. Beberapa contoh sumber belajar 

berupa latar misalnya ruang kelas, laboratorium IPS, perpustakaan,  
kebun, pasar, toko, museum, masyarakat adat, dan sebagainya. 
 

2. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan sumber 
belajar adalah:  

 
a. Kondisi pengetahuan peserta didik untuk menentukan kedalaman 

dan keluasan bahan belajar. 

b. Merujuk kompetensi yang dijabarkan lebih lanjut dalam indikator 

pembelajaran. 

c. Media yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan belajar. 
d. Menentukan sumber rujukan. 

e. Pendekatan yang cocok dengan karakteristik materi dan tujuan yang 

ingin dicapai. 

 
 
3. Prinsip-prinsip dalam pemilihan sumber belajar.  
 

a. Relevansi /keterkaitan, sumber belajar relevan atau ada kaitannya 

dengan pencapaian kompetensi inti dan kompetensi dasar. 

b. Konsistensi/ keajegan, terkait dengan suatu kompetensi inti dan 

kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik seyogyanya 

bahan ajar yang diajarkan terkait dengan kompetensi yang harus 

dimiliki peserta didik. Demikian juga sumber belajar sebagai 

penunjang proses belajar juga harus relevan dengan kompetensi. 
c. Kecukupan, materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai 

dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang 

diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit, dan tidak boleh terlalu 

banyak dengan mempertimbangkan kemampuan peserta didik. Jika 

terlalu sedikit akan kurang membantu dalam mencapai kompetensi 

inti dan kompetensi dasar. Sebaliknya, jika terlalu banyak akan 

membuang-buang waktu dan tenaga yang tidak perlu untuk 

mempelajarinya. 
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BAB VI 
GURU MATA PELAJARAN IPS SMP/MTs DALAM 

PEMBELAJARAN ABAD 21 
 
 

Guru sebagai pendidik harus menguasai empat kompetensi yakni 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan 

kompetensi sosial. Guru IPS SMP/MTs harus memiliki ijazah D-IV atau S-1 

dan sertifikat pendidik sesuai dengan bidangnya. Berdasarkan hal di atas, 

maka guru IPS minimal memiliki empat kompetensi dan kualifikasi tersebut. 

Abad ke-21 dikenal sebagai abad teknologi, sehingga guru IPS harus 

memiliki keteladanan yang baik dan menguasai perkembangan teknologi 

untuk mengakses informasi tentang peristiwa yang terjadi pada tataran 

nasional dan global. Pembelajaran IPS membantu mengembangkan 

keterampilan peserta didik dalam memperoleh, mengolah, dan 

mengomunikasikan informasi. Dalam pembelajaran IPS abad ke-21, guru 

lebih berperan sebagai fasilitator dan motivator.  Dengan demikian 

pembelajaran IPS berpusat pada peserta didik dan membantu 

mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Keterampilan yang 

dikembangkan terutama dalam memecahkan masalah sosial, komunikasi, 

kerjasama, teknologi informasi, dan kepemimpinan. 
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BAB VII 
PENUTUP 

 

Sifat kebaruan Kurikulum 2013 membutuhkan perubahan pola pikir dari 
segenap pemangku pendidikan terutama di kalangan guru dalam 
menerjemahkan arah dan tujuan Kurikulum 2013 ke dalam proses 

pembelajaran.  
 

Kurikulum 2013 memiliki arah dan tujuan khusus mempersiapkan generasi 
baru Indonesia berkemampuan sebagai pribadi orang dewasa dan warga 
negara berpengetahuan, berketerampilan, bersikap religius, dan memiliki 

etika sosial yang tinggi sebagai warga negara yang peduli dan 
bertangungjawab terhadap permasalahan sosial dan pengembangan 

peradaban. Arah  dan tujuan Kurikulum 2013 itu diwujudkan dalam praktik 
pendidikan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 
menguasai kompetensi yang diperlukan bagi kehidupan masa kini dan masa 

depan, yaitu meliputi empat Kompetensi Inti, yaitu: (1) penguasaan 
pengetahuan; (2) pengetahuan dalam praktik atau keterampilan; (3) sikap 
religius; dan (4) etika sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. 
 

Menjawab kebutuhan tersebut, dokumen ini dirancang secara khusus untuk 
dijadikan inspirasi guru IPS SMP/MTs dalam menerjemahkan arah dan 
tujuan Kurikulum 2013 ke dalam proses pengajaran. Dengan mengacu pada 

inspirasi ini, diharapkan guru mampu menjalankan peran dan fungsinya 
secara optimal dalam proses transformasi pendidikan sebagaimana 
diharapkan oleh Kurikulum 2013.  

 
Berbagai dimensi penting bagaimana guru menerjemahkan arah dan tujuan 

Kurikulum 2013 ke dalam proses pembelajaran yang dipaparkan dalam 
dokumen ini. Pertama-tama, guru diajak kembali memahami karakteristik 
mata pelajaran IPS SMP/MTs dalam kaitannya dengan arah dan tujuan 

Kurikulum 2013. Selanjutnya, dipaparkan desain pembelajaran untuk 
dipergunakan guru sebagai acuan bagaimana membuat rancangan 

pelaksanaan pembelajaran. Sesudah itu, dipaparkan bagaimana guru 
menentukan pilihan model pembelajaran yang paling sesuai untuk 
dipergunakan menerjemahkan materi-materi pokok yang terdapat di dalam 

silabus ke dalam proses pembelajaran. Demikian pula, penerjemahan arah 
dan tujuan Kurikulum 2013 juga perlu ditekankan, terutama dalam hal 
bagaimana memberikan penilaian, menggunakan media dan sumber belajar, 

serta mengembangkan peran guru sebagai pengembang kultur sekolah, 
sebagaimana ditekankan dalam dokumen ini.  

 
Dengan adanya inspirasi ini, diharapkan guru IPS SMP/MTs lebih terbantu 
dalam menjalankan pembelajaran sesuai arah dan tujuan Kurikulum 2013. 



45 
 

Namun, keberhasilan semua itu sangat bergantung pada kesiapan berbagai 
pihak, selain kesiapan guru, juga dukungan berbagai pihak para pemangku 

pendidikan lainnya. Terutama komitmen dan dukungan pemerintah daerah, 
lembaga legislatif di daerah, dan masyarakat luas, termasuk LSM, tokoh 
masyarakat, dan agensi-agensi pembangunan lainnya, di sini sangat 

diharapkan bagi terwujudnya arah dan tujuan Kurikulum 2013.  
 


