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ISTILAH 

Dikenal tiga istilah dalam  ilmu 
pengetahuan sosial;

 Social Science (Ilmu sosial)

 Social Studies ( studi sosial)

 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)



Social Science 
(ilmu sosial)

 Norman Mackenzie ; “ all the academic disciplines which deal 
with men in their social context”

 Harold A.Phelps; “A General  term for all the sciences which 
are  conserned with human affairs: such sciences are  
economics, government, law, education,  psychology, 
sociology, anthropology”  



Ahmad Sanusi ; “ Ilmu-ilmu sosial  terdiri atas  disiplin-disiplin 
ilmu  pengetahuan social  yang bertarap akademis, dan 
biasanya di pelajari pada tingkat perguruan tinggi, makin 
lanjut makin ilmiah” 
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Social Studies (studi sosial)

Studi sosial lebih merupakan  suatu bidang 
Pengkajian tentang  gejala dan  masalah sosial. 
Pendekatan  yang digunakan  bersifat 
interdisipliner  atau multidisipliner  dengan 
menggunakan  berbagai  bidang keilmuan.

 Shirley Engle : ” studi sosial diartikan sebagai  
suatu bidang  terapan  yang berusaha  untuk 
memadukan ilmu pengetahuan dengan  dasar-
dasar pemikiran etis, filosofis, religius dan sosial 
yang timbul  dalam proses pengambilan  keputusan 
seperti yang  dilakukan oleh para warga negara ”



Ilmu Pengetahuan Sosial 
(IPS)

 Kurikulum  tahun 1975 : ” IPS adalah bidang studi yang merupakan 
paduan dari sejumlah mata pelajaran sosial (social science)”

 Nu’man Soemantri : ” IPS mempunyai arti sebagai mata pelajaran  
ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan  pendidikan di 
tingkat sekolah dasar, sekolah lanjutan  pertama dan sekolah 
lanjutan tingkat atas”

 D. Nasution ; ” IPS adalah suatu program pendidikan yang 
merupakan suatu keseluruhan, yang pada pokoknya mempersoalkan  
manusia  dalam lingkungan alam fisik maupun  dalam lingkungan   
sosialnya  dan yang bahannya  diambil dari berbagai  ilmu  sosial  
seperti geografi, sejarah, ekonomi, antropologi, sosiologi, 
ilmu politik dan psikologi”



TRADISI PENGAJARAN  
ILMU SOSIAL

Barr & Shermis ;
 Sebagai sosial science (displin ilmu)
 Sebagai Citizenship Transmission (pengalihan nilai-nilai lihur warga 

negara )
 Sebagai Reflektif Inquiry  (pemecahan masalah sosial secara  ilmiah)

Woolover & Scott ;
 Sebagai Citizenship Transmission
 Sebagai Personal Development
 Sebagai social science education
 Sebagai reflektif Inquiry
 Sebagai rational decision making & social action



TUJUAN  IPS DI SEKOLAH
(Depdikbud, 1980) 

” IPS adalah studi sosial untuk sekolah-sekolah 
di Indonesia yang bertujuan untuk  ikut 
mencapai tujuan  pendidikan nasional, yaitu  
suatu usaha  untuk membimbing para warga 
negara  Indonesia  menjadi  manusia  yang 
berpribadi, berkesadaran dan 
berketuhanan,  kesadaran 
bermasyarakat dan mampu 
membudayakan alam sekitar ”


