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A. Landasan Filosofis

 Esensialisme

 Perenialisme

 Progresivisme

 Reconstructivisme



 Esensialisme :

- Kurikulum menekankan pada 

penguasaan ilmu

- Pendidikan adalah pendidikan 

keilmuan

- Tujuan utama implementasi 

kurikulum adalah intelektualisme



 Perenialisme :

- Pendidikan adalah kepemilikan atas 

prinsip-prinsip tentang kenyataan, 

kebenaran dan nilai yang abadi yang 

tidak terikat oleh ruang dan waktu

 Rekonstruktivisme

- Sekolah harus diarahkan pada 

pencapaian

tatanan demokratis yang mendunia.

- Pembelajaran lebih menekankan pada 

inquiri



 Progresivisme

- Sekolah memiliki tujuan meningkatkan 

kecerdasan praktis dan membuat 

siswa mampu memecahkan masalah 

yang bersumber dari pengalaman 

siswa

- Pembelajaran harus memperhatikan 

kebutuhan individu yang dipengaruhi 

oleh latar belakang  sosial budayanya



B. Pengertian IPS

 IPS adalah bahan kajian yang terpadu yang 
merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan 
modifikasi yang diorganisasi-kan dari konsep-konsep 
dan keterampilan-keterampilan sejarah, geografi, 
sosiologi, Antropologi, dan ekonomi

 Studi yang memperhatikan pada bagaimana orang 
membangun kehidupan yang lebih baik bagi dirinya 
dan anggota keluarganya, bagaimana memecahkan 
masalah, bagaimana orang hidup bersama, 
bagaimana orang mengubah dan diubah oleh 
lingkungannya



C. Tujuan IPS

1. tujuan IPS menurut Bruce Joyce 

(Leonard S. Kenworthy, 1981 : 7) 

memiliki tiga katagori yaitu :

a. Pendidikan Kemanusiaan memiliki arti

bahwa IPS harus membantu anak

memahami pengalamannya dan 

menemukan arti atau makna dalam

kehidupannya. 



b. Pendidikan Kewarganegaraan    

mengandung arti bahwa siswa harus 

dipersiapkan untuk berpartisipasi secara

efektif dalam dinamika kehidupan 

masyarakat. 

c. Pendidikan Intelektual mengandung arti 

bahwa anak membutuhkan untuk mempe-

roleh ide-ide yang analitis dan alat-alat 

untuk memecahkan masalah yang dikem-

bangkan dari konsep-konsep ilmu sosial. 



2. Jack R. Fraenkel  (1980 :  8-11) membagi 

tujuan IPS dalam empat katagori yaitu :

a. Pengetahuan adalah kemahiran dan 

pemahaman terhadap sejumlah informasi 

dan ide-ide. Tujuan pengetahuan ini 

membantu siswa untuk belajar lebih banyak 

tentang dirinya dan fisiknya dan dunia 

sosial. 

b. Keterampilan adalah pengembangan 

kemampuan-kemampuan tertentu sehingga 

digunakan pengetahuan yang diperolehnya. 



. c. Sikap adalah kemahiran, mengembangkan 

dan menerima keyakinan-keyakinan, interes,

pandangan-pandangan, dan kecendrungan 

tertentu. 

d. Nilai adalah kemahiran memegang sejum-

lah komitmen yang mendalam, mendukung 

ketika sesuatu dianggap penting dengan 

tindakan yang tepat.



D. Beberapa Keterampilan IPS

 Keterampilan berpikir yaitu kemampuan 
mendeskripsikan, mendefinisikan, 
mengklasifikasi, membuat hipotesis, membuat 
generalisasi, memprediksi, membandingkan 
dan mengkontraskan, dan melahirkan ide-ide 
baru.

 Keterampilan akademik yaitu kemampuan 
membaca, menelaah, menulis, berbicara, 
mendengarkan, membaca dan 
meninterpretasi peta, membuat garis besar, 
membuat grafik dan membuat catatan.



 Keterampilan penelitian yaitu mendefinisikan 

masalah, merumuskan suatu hipotesis, 

menemukan dan mengambil data yang 

berhubungan dengan masalah, menganalisis data, 

mengevaluasi hipotesis dan menarik kesimpulan, 

menerima, menolak atau memodifikasi hipotesis 

dengan tepat.

 Keterampilan sosial yaitu kemampuan 

bekerjasama, memberikan kontribusi dalam tugas 

dan diskusi kelompok, mengerti tanda-tanda non-

verbal yang disampaikan oleh orang lain, 

merespon dalam cara-cara menolong masalah 

yang lain, memberikan pengnuatan terhadap 

kelebihan orang lain, dan mempertunjukkan 

kepemimpinan yang tepat.



E. Pengorganisasian Materi

1. Terpisah yaitu pengajaran setiap disiplin ilmu-

ilmu sosial diajarkan secara terpisah-pisah, 

misal sejarah dijarkan terlepas dari geografi, 

ekonomi, dll.

2. Korelasi yaitu mencoba mencari keterkaitan 

pembahasan antara satu pokok bahasan 

dengan pokok bahasan lainnya dengan sudut 

pandang dari disiplin ilmunya masing-masing, 

dengan tidak menghilangkan disiplin ilmunya 

masing-masing



3. Fusi yaitu :

- Disiplin ilmu sudah tidak nampak dalam 

pembahasan materi IPS, terjadi peleburan 

dalam pembahasan materi

- Peleburan tidak berarti melahirkan disiplin   

ilmu baru yang merupakan sintesa dari 

disiplin-disiplin ilmu



F. CTL sebagai Model 

Pembelajaran

1. Pengertian 

Konsep belajar yang membantu guru 
mengaitkan antara materi yang diajarkan 
dengan situasi dunia nyata siswa dan 
memotivasi siswa membuat hubungan 
antara penerapannya dalam kehidupan 
mereka sebagai anggota keluarga, 
masyarakat dan warga negara.



2. Ciri-Ciri CTL :

 Berbasis Masalah

 Penggunaan konteks yang multi

 Memperhatikan keragaman siswa

 Mendukung belajar sendiri

 Menggunakan kelompok belajar 

yang interdependen

 Menggunakan penilaian (asesmen) 

yang authentik



G. Evaluasi

 Evaluasi pembelajaran dilakukan lebih 

ditekankan pada praktek dan prosesnya bukan 

pada hasil.

 Menggunakan asesmen kinerja bukan tes yang 

hanya menguji aspek pengetahuan saja.

 Gunakan portofolio untuk melihat perkemba-

ngan yang menuju pada arah perbaikan, 

sehingga kwalitas pekerjaan siswa dapat 

meningkat dari waktu ke waktu.


