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MENGAPA ANDA ADA DI 

SINI SAAT INI  ? 

A. MEMPEROLEH NILAI 

B. MENINGKATKAN KUALIFIKASI  

PROFESIONAL KEGURUAN  



KURIKULUM DAN 

PEMBELAJARAN IPS 

KONSTRUKTIVISTIK



PENGERTIAN 

KURIKULUM 

PEMBELAJARAN IPS 

KONSTRUKTIVISTIK 



KONSTRUKTIVISME

DALAM 

PEMBELAJARAN 



KONSTRUKTIVISTIK 

Intinyamemandang bahwa peserta 
didik  harus menemukan  sendiri dan 
mentransformasikan informasi 
kompleks , mengecek informasi baru 
dengan aturan – aturan lama , dan 
merevisinya  manakala aturan – aturan 
itu tidak lagi sesuai . 



KONSTRUKTIVISTIK 

Guru tidak hanya  sekedar 
memberikan pengetahuan kepada 
siswa , namun memberikan ruangan 
yang seluas – luasnya kepada para 
peserta didik membangun sendiri 
pengetahuan di dalam benaknya . 

Guru dapat memberi tangga kepada 
siswa untuk mencapai pemahaman 
dan kemampuan yang lebih tinggi.  



KURIKULUM 



KURIKULUM 

SEPERANGKAT RENCANA DAN 

PENGATURAN MENGENAI TUJUAN , 

ISI DAN BAHAN PELAJARAN SERTA 

CARA YANG DIGUNAKAN  SEBAGAI 

PEDOMAN PENYELENGGARAAN 

KEGIATAN PEMBELAJARAN  UNTUK 

MENCAPAI TUJUAN TERTENTU

(UU NO 20 TAHUN 2003)  



PRINSIP –PRINSIP 

KURIKULUM

1.Pengembangan kurikulum dilakukan 

dengan mengacu pada standar 

nasional pendidikan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional. 



2. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis 

pendidikan dikembangkan dengan prinsip 

diversifikasi sesuai dengan satuan 

pendidikan, potensi daerah, dan peserta 

didik.

Pengembangan kurikulum secara 

berdiversifikasi dimaksudkan untuk 

memungkinkan penyesuaian program 

pendidikan pada satuan pendidikan dengan 

kondisi dan kekhasan potensi yang ada di 

daerah



3. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam 

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan 

memperhatikan:

a. peningkatan iman dan takwa;

b. peningkatan akhlak mulia;

c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta 

didik; 

d. keragaman potensi daerah dan lingkungan; 

e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;

f. tuntutan dunia kerja;

g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

h. agama;

i. dinamika perkembangan global; dan 

j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.



Pembelajaran

IPS Terpadu SMP

DEPARTEMEN

PENDIDIKAN 

NASIONAL



TUJUAN PEMBELAJARAN

ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

Mengembangkan potensi Peserta Didik 

agar peka terhadap masalah sosial 
yang terjadi di masyarakat, memiliki 
sikap mental positif terhadap 
perbaikan segala ketimpangan yang 
terjadi dan melatih ketrampilan untuk 
mengatasi setiap masalah yang terjadi 
sehari-hari baik yang menimpa diri 
sendiri atau masyarakat



PENDEKATAN PEMBELAJARAN IPS 

TERPADU
(Pendekatan Pembelajaran Terpadu atau 

Pendekatan Interdisipliner)

1. Model integrasi IPS berdasarkan topik/tema

PENGEMBANGAN
PARIWISATA

geografi Persebaran 

kondisi fisik 

daerah obyek 

wisata

PD II (termasuk 

pendudukan 

Jepang) serta 

pengaruhnya 

terhadap 

keadaan sosial, 

ekonomi dan 

politik di 

Indonesia

sejarah

ekonomi

Uang dan 

lembaga 

keuangan

sosiologi

perubahan sosial 

budaya pada 

masyarakat



2. Model Integrasi berdasarkan 

potensi utama

ekonomisejarah

Perkembangan 

masyarakat, 

budaya dan 

pemerintahan 

pada masa 

Hindu Budha 

serta 

peninggalannya

BALI SEBAGAI 
TUJUAN WISATA

Sosiologi/

antropologi

Bentuk-bentuk 

interaksi sosial
geografi

Peta wilayah yang 

menggambarkan 

obyek geografis



3. Model Integrasi 

berdasarkan permasalahan

Faktor 

Ekonomi

Faktor Historis

Faktor 

sosial,

dan Budaya

Perilaku 

Terhadap

Aturan

PEMUKIMAN 
KUMUH



PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN

ILMU PENGETAHUAN 

SOSIAL TERPADU



A. PERENCANAAN

Langkah-langkah menyusun 

perencanaan pembelajaran:

1. Pemetaan Kompetensi Dasar

2. Penentuan topik atau tema

3. Penjabaran kompetensi dasar ke dalam 

indikator yang sesuai dengan topik/ tema

4. Penyusunan desain/ rencana 

pelaksanaan pembelajaran



B. MODEL PELAKSANAAN 
PEMBELAJARAN

1. Kegiatan pendahuluan (awal)

2. Kegiatan inti pembelajaran

3. Kegiatan akhir (penutup) dan tindak 
lanjut

C.PENILAIAN

1.Tahapan penilaian

2. Penentuan kriteria penuntasan belajar



IMPLIKASI 

PEMBELAJARAN IPS 

TERPADU



a.Terhadap Guru

1. Team teaching

2. Guru tunggal

b.Siswa

1. Mengembangkan kreatifitas akademik

2. Mempermudah dan memotivasi siswa 
untuk  mengenal, menerima, menyerap 
dan memahami keterkaitan antara 
konsep / pengetahuan, nilai / tindakan 
yang terdapat dalam kompetensi dasar 
dan beberapa indikator



c.Bahan Ajar

Guru dituntut untuk rajin dan kreatif 
mencari dan mengumpulkan bahan –
bahan yang diperlukan dalam 
pembelajaran

d.  Sarana dan Prasarana

Guru harus memilih secara jeli 
terhadap penggunaan media supaya 
dapat digunakan dan dimanfaatkan 
oleh berbagai bidang studi yang terkait.



Selesai 



TERIMA KASIH


