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PENGANTAR PENYUNTING

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS) sebagai kajian

akademik, dan atau, Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) sebagai nama mata

pelajaran dalam kurikulum dan pembelajaran di sekolah-sekolah Indone-

sia, sekalipun dalam praktik pembelajarannya hampir setengah abad, masih

belum dalam persepsi yang padu, baik antara sesama pakar IPS, antara

mereka yang mengklaim sebagai ahli IPS, atau pun bagi guru-guru yang

mengaplikasikannya dalam aktivitas proses belajar mengajar.Sebagai

konsep yang diadopsi dari social studies di Amerika Serikat, sejatinya IPS

ibarat ‘bayi besar’ yang selalu dalam situasi dan kondisi lucu-lucunya.

Betapa tidak. Social studies dipadankan dalam Bahasa Indonesia

sebagai Ilmu Pengetahuan Sosial yang mencampuradukan pemaknaan

‘ilmu’ dan ‘pengetahuan’ sehingga pengertiannya menjadi lucu dan rancu.

Halnya semakin menjadi ketika IPS (social studies) dimaknai sebagai

integrasi ilmu-ilmu sosial (IIS) dalam badan tubuh IPS. Menariknya, ahli-ahli

IIS atau ahli-ahli Pendidikan IIS tidak keberatan ‘ilmunya’ digabungkan dalam

batang tubuh IPS. Sesuatu yang secara keilmuan susah dimengerti. Bahwa

sesungguhnya disiplin ilmu adalah jatidiri (body of knowledge) keilmuan

dan karena itu mustahil digabung-gabung atau dipadukan. Karena itu, istilah

IPS Terpadu, perlu dikaji secara radiks, sebab jangan-jangan telah menjauh

dari hakikatnya.

Begitulah. Pendidikan IPS dijargonkan dalam istilah IPS sebagai

label bagi PIIS ---Pendidikan Sejarah, Pendidikan Geografi, Pendidikan

Ekonomi, Pendidikan Sosiologi, Pendidikan Antropologi, dan sebagainya.

Akibat lanjutnya, adakalanya mereka yang berkeahlian IIS dan Pendidikan

IIS menempatkan diri sekaligus sebagai ahli PIPS (IPS).
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Begitu pula, mereka yang dididik dalam ranah PIIS berkewenangan

menjadi guru IPS. Guru-guru yang dididik dalam PIIS menjadi kompeten

secara akademik administratif menjadi guru IPS sekalipun dalam praktiknya

mengajar sesuai kompetensi pendidikan keilmuan masing-masing; guru

Sejarah mengajar mata pelajaran Sejarah, guru Geografi mengajar mata

pelajaran Geografi, guru Ekonomi mengajar mata pelajaran Ekonomi, dan

seterusnya, dan para guru tersebut berkeyakinan, mereka telah menunaikan

tugas sebagai guru IPS secara profesional.

Sebagai catatan, guru yang dididik dalam pendidikan Sejarah,

secara akademik bukanlah guru Ekonomi sebagaimana mereka yang dididik

dalam pendidikan Geografi tentu tidak valid secara akademik kompeten

dan mempunyai kewenangan sebagai guru Sosiologi. Tetapi, guru yang

dididik pada pendidikan Sejarah, Geografi, Ekonomi, Sosiologi, dan

seterusnya ‘menjadi’ valid menjadi guru IPS. Kalau ditelisik lebih ke hulu,

sebab-musababnya, bisa jadi, karena terlalu banyak ‘pengambil kebijakan’

mengklaim sebagai pakar IPS, dan atau, kurang memahami hakikat PIPS,

sebab memang secara akademik bukanlah bidang keahliannya, sehingga

pada ranah kebijakan menjadi rancu.

Bahwa sesungguhnya, guru-guru yang dididik dalam PIIS

sebagaimana guru-guru yang mengajar di jenjang pendidikan SMU tentunya

on the track. Kalaupun ada ganjalan, paling-paling pada pelabelannya,

kenapa PIIS menjadi PIPS. Dan, pada praktik pembelajaran IPS pada jenjang

pendidikan dasar, khususnya SMP, dimaknai sebagai ‘penggabungan’ IIS

menjadi IPS. Muncullah istilah IPS Terpadu dalam artian pengajaran IIS

dipadukan dalam ‘batang tubuh’ IPS yang kalau memakai istilah agak

provokatif, IIS diblender dan jadilah IPS. Padahal, konsep aslinya (social

studies), terpadu sejak keberadaannya.

Bisa jadi, pembenar paling afdol karena telah menjadi taken for

granted. Kalau demikian adanya, tentu masih terbuka peluang bagi diskusi

akademik bahwa IIS adalah IIS dan IPS adalah IPS. IPS bukanlah IIS dan IIS

bukanlah IPS. IPS menjadikan IIS sebagai sumbernya, tanpa IIS, IPS adalah

angan-angan belaka. Tetapi, mengidentikan, apalagi menggabungkan IIS

menjadi IPS, pastilah berawal dari kekeliruan pemahaman.



ixPengantar Penyunting

Buku ini tidak mempersoalkan IPS is IPS, tidak pula  memaparkan

sejarah PIPS (IPS) di Indonesia atau menfokus kajian kepada asal-muasal

social studies di Amerika Serikat sehingga terjelas kondisi obyektif ‘kelucuan’

baik konsep maupun praktiknya, sebab diangkat dari semangat

mewacanakan PIPS dalam menatap PIPS ke depan. Dengan landasan

pikir demikian, sajian buku mengedepankan pandangan beragam pihak

sesuai dengan pemahaman masing-masing.

Penyunting buku ini, berterima kasih kepada ahli-ahli IIS dan PIPS,

para guru IPS yang selama ini telah mengambil tanggung jawab pemerintah

RI dalam hal ini Kemendikbud, yang mengabaikan penanganan PIPS.

Hampir setengah abad PIPS dalam sistem pendidikan Indonesia, program

S1 PIPS baru dibuka pada beberapa lembaga pendidikan tenaga

kependidikan (LPTK) yang baru akan meluluskan calon guru berpendidikan

IPS untuk menjadi guru IPS.

Apa pun kondisi obyektifnya, begitulah adanya. Sesuatu yang tidak

perlu dipermasalahkan, tetapi dalam pandang ke depan, menuju

pengembangan PIPS ‘bercitarasa’ Indonesia sehingga PIPS powerful dan

dengan demikian, Insya Allah, lebih berkontribusi positif bagi pembangunan

karakter bangsa diperlukan pengkajian lebih radiks. Hal tersebut tentunya

dimungkinkan berlandaskan kekokohan eksistensi PIPS dengan

pengembangannya yang on the track.

Dengan kata lain, penulisan buku ini bukan dilandaskan kepada

keilmiahan dan atau standar penulisan akademik ketat, tetapi lebih kepada

tarikan wadah diskusi bagi pengembangan PIPS. Lagi pula, buku ini berawal

dari luapan semangat ketika di Kalimantan Selatan dikukuhkan pengurus

Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial (HISPISI) ---bukan himpunan

sarjana Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial--- ditandai dengan Seminar

Nasional Implementasi Kurikulum 2013 dan Aktualisasi Pendidikan Ilmu

Pengetahuan Sosial dalam Upaya Memantapkan Insan berkarakter, 4 Mei

2013 dan makalah-makalah pada seminar tersebut dibuatkan prosidingnya.

Sebagai lanjutannya, dan dalam rangka menyambut pelantikan pengurus

Kabupaten/Kota HISPISI Se-Kalimantan Selatan, digagas menulis buku

tentang IPS, dan jadilah buku ini.



x Pengantar Penyunting

Tepatnya, sebagaimana diamanatkan Prof. Dr. Wahyu, M.S, Ketua

HISPISI Kalimantan Selatan, penggalakkan aktivitas menulis dan semangat

kebersamaan dalam berkarya merupakan tekad yang tengah diusung dalam

upaya kajian-kajian berkelanjutan pengembangan PIPS (dan tentunya, PIIS).

Konsekuensi logisnya pilihannya, siapa pun anggota HISPISI Kalimantan

Selatan dipersilakan menulis dan penyunting hanya menyunting ala kadarnya

dengan bingkai toleransi tinggi dalam artian lebih mengutamakan karya

tulis. Tepatnya, buku ini menjadi dalam gumpalan semangat sedemikian

yang ‘terpaksa’ mengendurkan standar, dan karena itu, kalau ditemukan

tulisan yang kurang tepat sasar, bukanlah berarti sebagai kesalahan fatal.

Sebab, panah sasarannya semangat menulis dan menulis dalam

kebersamaan membingkai pembiasaan menulis.

Dengan demikian, penyunting buku ini, berterima kasih kepada

kontributor, baik pakar akademik PIPS, pakar PIIS, praktisi PIPS, dan guru-

guru IIS yang menjadi guru IPS, dan guru-guru IPS yang Magister IPS, ‘bebas’

menulis PIPS sebagaimana pemahaman masing-masing. Panah

sasarannya, dengan memahami kondisi obyektif, diharapkan ke depan

pengkajian tentang PIPS dilakukan lebih radiks.

Dalam pada itu, tertumpang harapan, hendaknya IPS bukan hanya

dipahami sebagai mata pelajaran, bukan sekadar untuk pemenuhan tugas

mengajar bagi guru-guru, tetapi terlebih, dengan memahami hakikat PIPS,

berkontribusi dalam merealisasikan tujuan pendidikan secara umum.

Tepatnya, pemahamannya hendaklah bergeser kepada substansi PIPS,

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, ranah dimana pendidikan berpusat

dan berpusar pada usaha dan upaya pembangunan dan pengembangan

karakter peserta didik yang konstruktif.

Dengan memulai, setidaknya pada tataran lokal, penulisan seputar

PIPS merupakan derap langkah bersama sebagai bukti betapa seriusnya

‘kita’ memikirkan PIPS (dan PIIS). Apalagi, sebagai buku pertama lahiran

HISPISI Kalimantan Selatan yang dirancang dalam menyambut peresmian

pengurus HISPISI Kabupaten/Kota Kalimantan Selatan, kiranya merupakan

langkah yang elok. Kerja sama para pendidik (FKIP Unlam) dan organisasi

profesi (HISPISI) tentulah paduan yang bagus.
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Ke depan, mana tahu, HISPISI pun ‘melahirkan’ himpunan sarjana

pendidikan IPS. Sebab, bagaimanapun medan garapan sarjana PIIS berbeda

dengan sarjana PIPS. PIPS memanfaatkan IIS untuk kepentingan pendidikan

pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP), PIIS untuk pendidikan

menengah (SMU) yang dengan tegas dan jelas berbasis pendidikan disiplin

IIS. Tidak syak lagi, kekeliruan pemaknaan dan penggunaan istilah PIPS

dengan PIIS dengan mencampuradukannya, adalah kekeliruan berjamaah,

disadari atau bukan. Hanya saja, kekeliruan tersebut jangan sampai dimaknai

sebagai landasan bagi lahan perdebatan yang tak usai, tetapi lebih konstruktif

untuk dicarikan solusinya sehingga nilai-nilai positif kandungannya

berkontribusi dalam pendidikan pada umumnya.

Tepatnya, berbagai kajian bisa dikembangkan dalam koridor IIS

(PIIS) atau IPS (PIPS) dalam mencari formula terbaik sesuai kondisi obyektif

pendidikan Indonesia. Tidak ada yang tidak mungkin.

Terakhir, penyunting mengucapkan terima kasih kepada pihak-

pihak yang berkontribusi bagi terwujudnya buku ini.

Banjarbaru, 15 November, 2013

Ersis Warmansyah Abbas
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Dalam bidang pengetahuan sosial, kita mengenal banyak istilah

yang terkadang mengacaukan pikiran. Misalnya istilah Ilmu-ilmu Sosial

(Social Sciences), Ilmu Pengetahuan Sosial (Social Studies), Pendidikan

Ilmu Pengetahuan Sosial (Social Studies Education) dan Pendidikan Ilmu

Sosial (Social Sciences Education). Baik secara etimologis maupun batasan,

istilah-istilah tersebut memiliki pengertian berbeda, tetapi dilihat dari

hubungannya, istilah-istilah tersebut mempunyai hubungan sangat erat.

Berikut dipaparkan satu per satu pemaknaan istilah-istilah tersebut.

Kiranya kita memiliki pandangan sama bahwa Ilmu-Ilmu Sosial (IIS)

adalah ilmu tentang kehidupan manusia dalam kelompok, baik dalam

kelompok berformat kecil (group), dalam kelompok berformat lumayan besar

(community), maupun dalam kelompok berformat sangat besar (society).

Menurut Mackenzie (1968) Social Sciences are all the academic disiplines

which deal with men in their social context. IIS dapat diartikan sebagai bidang

ilmu pengetahuan mengenai manusia dalam konteks sosialnya atau sebagai

anggota masyarakat. International Encyclopedia of the social sciences (Nyoman

Dekker, 1995), memaknai IIS adalah ilmu politik, ilmu hukum, ilmu geografi,

ilmu sejarah, antropologi, ilmu ekonomi, sosiologi, psikologi dan ilmu statistik.

Achmad Sanusi (1971) mengemukakan bahwa IIS terdiri atas disiplin-

disiplin ilmu pengetahuan sosial yang bertaraf akademis, dan biasanya

dipelajari pada tingkat perguruan tinggi dan makin lanjut makin ilmiah.

Sementara Phelps (1964) mengartikan IIS sebagai: “A general term for all the

sciences which are concerned with human affairs; such sciences are economics,

government, law, education, psychology, sociology, antropology”.

Berdasarkan batasan yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan

bahwa IIS adalah bidang-bidang keilmuan yang mempelajari manusia di

masyarakat atau sebagai anggota masyarakat. Tingkah laku manusia di

masyarakat itu memiliki banyak aspek, seperti interaksi sosial yang melahirkan

MEMBINCANG HAKIKAT PIPS

MENERBITKAN BUKU

Wahyu
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ilmu sosiologi; budaya melahirkan ilmu antropologi; sikap dan reaksi kejiwaan

melahirkan ilmu psikologi; kekuasaan melahirkan ilmu politik; kebutuhan

materi melahirkan ilmu ekonomi; relasi manusia dengan alam melahirkan

ilmu geografi; perubahan, konflik atau revolusi melahirkan ilmu sejarah;

proses-proses penyampaian pesan telah melahirkan ilmu komunikasi; norma

dan peraturan melahirkan ilmu hukum; kebutuhan tentang pendidikan

melahirkan ilmu pendidikan. Pendek kata, tiap-tiap ilmu pengetahuan yang

mempelajari dan mengkaji aspek kehidupan manusia di dalam masyarakat

menjadi bagian dari IIS.

Berbeda dengan IIS, Studi Sosial bukan merupakan suatu disiplin

bidang keilmuan atau disiplin akademis, melainkan bidang pengkajian

tentang gejala dan masalah sosial. Studi Sosial merupakan pengetahuan

praktis yang dapat diajarkan mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai

ke Perguruan Tinggi (PT). Dalam rangka memberikan pengertian disajikan

beberapa pendapat berikut:

1. Paul Mathias (1973) “The Social Studies are the study of man in

society in the past, present and future. Social Studies emerges

as a subject of prime importance for study in school”;

2. Edgar B. Wesley (1952) “The Social Studies are the social sciences

simplified for paedagogical purpose in school. The Social Studies

consist of geography, history, economic, sociology, civics and

various combination of these subject”;

3. John Jarolimek (1967) “The Social Studies are a part of the

elementary school curriculum drawing subject matter content from

the social sciences, history, sociology, political science, social

psychology, philosophy, anthropology, and economic. The Social

Studies have been defined as those portion of the social science...

selected for instructional purpose”.

Patutlah dicatat bahwa studi sosial dapat diartikan sebagai program

pengajaran atau pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Menengah

(SMP). Program pendidikannya memilih bahan pendidikan dari disiplin IIS

yang diseleksi atau diorganisir untuk tujuan pendidikan. IIS tersebut antara
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lain mencakup antropologi, ekonomi, geografi, sejarah, sosiologi, ilmu politik,

dan psikologi. Jadi, IIS dengan studi sosial mempunyai hubungan yang erat

sekali karena sumber utama studi sosial adalah IIS itu sendiri. IIS memberikan

isi kepada studi sosial.

Dengan kata lain, kerangka kerja Studi Sosial tidak hanya

menekankan pada bidang teoritis, melainkan pada bidang praktis dalam

mengkaji atau mempelajari gejala dan masalah sosial di masyarakat. Di

sini, IIS mempunyai peran sangat penting sebab dalam menelaah gejala

dan masalah sosial menggunakan teori-teori IIS sesuai dengan gejala dan

masalah sosial. Sebagai contoh, kita menelaah masalah banjir, maka kita

harus mengungkapkannya dari aspek geografi dengan menggunakan

prinsip, konsep dan teori geografi atau prinsip, konsep, dan teori sosiologi,

dan seterusnya. Singkat kata, segala bidang IIS yang memiliki hubungan

dengan kehidupan sosial yang melanda terjadinya banjir harus menjadi

pertimbangan untuk dilibatkan.

Pada sisi lain, IPS adalah label untuk mata pelajaran disiplin IIS,

seperti antropologi, ekonomi, geografi, sejarah, sosiologi, dan ilmu politik

pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Tetapi, manakala IPS ini

ditambah kata pendidikan di depannya, maka menjadi pendidikan IPS (PIPS).

Menurut Numan Somantri (1995), PIPS adalah “program pendidikan yang

memilih bahan pendidikan dari disiplin IIS dan humaniti, yang diorganisir

dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan”.

Batasan PIPS di atas kemudian telah memperoleh konsensus pada

sarasehan Pimpinan FPIPS-IKIP dan Jurusan IPS-FKIP-Universitas se

Indonesia di IKIP Yogyakarta (1990), IKIP Padang (1991), IKIP Ujung Pandang

(1992), IKIP Surabaya (1994), dan IKIP Malang (1995). Batasan PIPS yang

kemudian menjadi jati diri PIPS ini diadopsi dalam lokakarya nasional

pengembangan kurikulum S-2 Sekolah Dasar sebagai landasan

pengembangan kurikulum PIPS (Numan Somantri, 1995). Contoh untuk

PIPS ini, misalnya, adalah pendidikan antropologi, pendidikan ekonomi,

pendidikan geografi, pendidikan sejarah, pendidikan sosiologi, dan

pendidikan ilmu politik.
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UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) pada

penjelasan pasal 37 menegaskan bahwa IPS merupakan bahan kajian yang wajib

dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang antara lain

mencakup ilmu bumi, sejarah, ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya yang

dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan

kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat.

NCSS (1994) mendefinisikan bahwa IPS adalah integrasi disiplin

ilmu-ilmu sosial dan humaniora dalam rangka membentuk warga negara

yang baik. Sementara, di sekolah, IPS sebagai program pendidikan memilih

bahannya dari disiplin ilmu antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah,

hukum, filsafat, politik, psikologi, agama, dan sosiologi.

Wesley (1958) menyatakan bahwa IPS untuk tingkat sekolah bisa

diartikan sebagai pendidikan yang terdiri dari geografi, sejarah, ekonomi,

sosiologi, pendidikan kewarganegaraan, dan kombinasi dari disiplin ilmu tersebut.

Istilah yang terakhir adalah Pendidikan Ilmu Sosial (PIS) sebagai terjemahan

dari Social Science Education. PIS, pada dasarnya, hanya sebuah label atau nama

lain dari PIPS. Nyoman Dekker (1995) menyatakan bahwa untuk PIPS, kadang-

kadang juga menggunakan istilah PIS. Sebenarnya, sebuah Fakultas dalam

lingkungan LPTK yaitu Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) dan

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS) di lingkungan FKIP Universitas

seharusnya menggunakan istilah PIS dan bukannya PIPS. Alasannya, FPIPS atau

JPIPS merupakan sebuah lembaga pendidikan di tingkat Universitas yang bertugas

untuk mengorganisir dan menyajikan bahan ilmu-ilmu sosial secara ilmiah dan

psikologis untuk tujuan pendidikan (Numan Somantri, 1995). Dengan kata lain, baik

PIPS maupun PIS dalam mengorganisir dan menyajikan bahan akan melibatkan

disiplin ilmu pendidikan dan disiplin IIS.

Setelah kita mengetahui pengertian IIS, studi sosial, PIPS dan PIS,

maka menjadi jelas kepada kita apa yang menjadi hakekat masing-masing

bidang tersebut. Di antara bidang tersebut terdapat kaitan yang erat meskipun

penekanan dan pendekatan kerangka kerjanya berbeda. Hakekatnya adalah

sama-sama mempelajari kehidupan manusia di masyarakat, mempelajari

gejala dan masalah sosial yang menjadi bagian dari kehidupan tersebut.
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Selanjutnya timbul pertanyaan, apakah ada perbedaan antara IPS

dengan Studi Sosial? Jawabannya adalah tidak ada bedanya. Apa yang

disebut Studi Sosial di Amerika Serikat atau di beberapa perguruan tinggi di

Indonesia, tidak lain adalah IPS. Kalau kita katakan bahwa IPS diajarkan

mulai dari Sekolah Dasar sampai ke Perguruan Tinggi, maka ini sama

dengan Studi Sosial yang diajarkan mulai dari Sekolah Dasar sampai ke

Perguruan Tinggi. Pada tulisan ini kita akan berpegang kepada konsep IPS.

Oleh karena itu, jika pada kutipan kita menjumpai Social Studies atau Studi

Sosial, maka ini sama dengan IPS.

Di Amerika Serikat munculnya IPS sesudah Perang Dunia Pertama

(1920) ketika itu diperlukan untuk integrasi nasional yang mendesak.

Pasalnya, Amerika Serikat tersebut kebanjiran imigran dari Eropa Timur

(bangsa-bangsa Slavia) dan Eropa Selatan (bangsa-bangsa Latin) dan ini

dikhawatirkan akan dapat mengacaukan perkembangan peradaban Anglo-

Saxon yang mencirikan kekhasan peradaban Amerika Serikat. Sementara

itu jumlah warga negaranya yang berupa kaum Negro sudah mencapai

proporsi kurang lebih 10 persen. Ini adalah suatu hal yang perlu diatur dalam

perkembangannya. Para ahli pendidikan di sana berkesimpulan bahwa

dalam menghadapi itu semua pengajaran sejarah kurang lagi mampu

membekali para siswa untuk dapat mengerti masalah kontemporer. Dengan

demikian, pengintroduksian IPS dipandang sebagai obat yang diharapkan

mujarab (N. Daldjoeni, 1985). Karena itu, Fenton (1967) mengemukakan

ada tiga tujuan utama dari IPS:

1. Social Studies prepare children to be good citizens;

2. Social Studies teach children how to think;

3. Social Studies pass on the cultural heritage.

Tujuan di atas cukup luas dan jelas. Jadi, IPS diberikan di sekolah-

sekolah di Amerika Serikat itu untuk mempersiapkan anak didik menjadi

warga negara yang baik, mengajar anak didik mampu berpikir, dan agar

anak didik melanjutkan kebudayaan bangsanya.

Di Indonesia latar belakang munculnya IPS adalah berbeda. Pendidikan

“nation building” dan “nation integration” sudah ditangani di sekolah melalui
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Pendidikan Kewargaan Negara (PKN), yang kemudian ditingkatkan menjadi

Pendidikan Moral Pancasila (PMP), dan ditingkatkan lagi menjadi Pendidikan

Pancasila dan terakhir kembali ke PKN. Melalui IPS, para siswa diajar memahami

kenyataan-kenyataan masyarakat dengan berbagai gejala dan masalah sosial.

Sementara pemecahannya tidak mungkin dilakukan dengan satu disiplin ilmu

saja, melainkan para siswa dituntut menghubungkan beberapa bidang ilmu

pengetahuan sosial sesuai dengan gejala dan masalah yang sedang ditelaahnya.

Selama ini ada kesan yang kurang positif bahwa perkembangan spesialisasi dalam

disiplin ilmu terlampau tajam sehingga disiplin ilmu yang satu dengan lainnya

seringkali melepaskan diri dari masalah-masalah sosial yang biasanya dihadapi

oleh manusia di masyarakat. Oleh karena itu, sasaran seluruh kegiatan belajar-

mengajar IPS di Indonesia mengarah pada dua hal pokok, yaitu:

1. Pembinaan warga negara Indonesia atas dasar moral Pancasila/

UUD 45;

2. Sikap sosial yang rasional dalam kehidupan (Depdikbud, 1978).

Menurut Numan Somantri (1995), istilah IPS dimunculkan oleh Ketua

Pusat Kurikulum, Balitbang Depdikbud, Soediyarto pada tahun 1975. Istilah itu

dimaksudkan sebagai label beberapa mata pelajaran yang berasal dari ilmu-

ilmu sosial, seperti sejarah, antropologi, ekonomi, dan geografi untuk program

di Sekolah Dasar, SLTP, dan SLTA. Label itu juga dimaksudkan untuk

menyelaraskan dengan label IPA yang sudah ada lebih dahulu dalam kurikulum.

Meskipun usaha mempopulerkan IPS di Indonesia dimulai sejak

tahun 1960-an, IPS dalam perkembangannya kurang menggembirakan.

Lebih tragis lagi, ada sebagian para ahli masih berdebat seputar nama atau

label IPS atau Studi Sosial. Menurut dia, Numan Somantri (1993), banyak

hal sebagai penyebabnya, yaitu berbagai hambatan seperti:

1. Hambatan keahlian dan akademis;

2. Hambatan fasilitas pendidikan;

3. Hambatan mutu buku pelajaran;

4. Hambatan administrasi dan manajemen.

Numan Somantri (1993) menyatakan bahwa Beliau sudah berkali-

kali mengemukakan batasan atau pengertian PIPS di berbagai forum, yaitu

seleksi/penyederhanaan dari disiplin IIS yang diorganisir dan disajikan secara
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ilmiah dan psikologis/paedagogis untuk tujuan pendidikan, namun belum

ada respon profesional ataupun akademis dari masyarakat ilmiah PIPS. Di

sinilah dominasi disiplin IIS dan teknik ceramah sangat menguasai dengan

mempertahankan sikap tradisional dalam pengajaran IPS, tugas sehari-

hari staf pengajar FPIPS tidak berbeda dengan staf pengajar di universitas

yang tidak mempunyai latar belakang ilmu-ilmu pendidikan.

Kalau staf pengajar di universitas atau guru di sekolah puas dengan

ketradisionalan tersebut, pertanda pembaharuan (inovasi) PIPS dan IPS

akan gagal. Karena itu, diperlukan pola pikir, pola kerja, dan profesionalitas

staf pengajar/guru IPS. PIPS yang saat dirasakan kurang menggigit, baik

secara akademis maupun program pendidikan, sebab utamanya karena

tidak adanya dukungan psikologis dari staf pengajar dan guru yang berakibat

staf pengajar dan guru tidak bisa melakukan pembaharuan (inovasi).

Dalam rangka mengembangkan IPS, dalam uraian selanjutnya kita

akan mengadopsi berbagai pemikiran atau teori-teori yang dikembangkan

oleh para ahli. Apa tujuan dan visi IPS guna mempersiapkan anak didik

(generasi muda) menyongsong abad 21? Pertanyaan tersebut sangat utopis,

tetapi memang itulah seharusnya.

Berdasarkan pengamatan, wawancara dengan guru sekolah dan

diskusi di forum-forum dengan staf pengajar, diperoleh kesan bahwa

pengajaran IPS tidak terlalu menggembirakan. Di sekolah-sekolah

pengajaran IPS kurang mempertimbangkan hubungannya dengan kurikulum

secara keseluruhan, guru dalam menyampaikan bahan dan keterampilan

mengajarnya kurang berkaitan serta mengesampingkan disiplin IIS lainnya.

Praktek pengajaran seperti itu boleh dicap telah “merusak” tujuan semula

dari pengajaran IPS. Pengajaran IPS yang dituntut sejak semula adalah

kemampuan guru untuk mensintesakan atau memadukan berbagai konsep

dari berbagai disiplin IIS. Oleh karena itu, staf pengajar di universitas dan

guru di sekolah yang mengajarkan IPS harus berusaha menghubungkan

kurikulum dengan perkembangan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi

di masyarakat. Kita harus optimis dan berkeyakinan bahwa pendidikan dapat

mempengaruhi perubahan sosial. Kita yakin dengan pengorganisasian

kurikulum yang baik dapat mengubah pranata sosial yang ada.
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Pandangan di atas sesungguhnya telah terjadi di Amerika Serikat

sekitar tahun 1920-an dan 1930-an. Harold Rugg (McNeil, 1985), misalnya,

mempunyai perhatian besar terhadap nilai-nilai masyarakat yang harus

diajarkan di sekolah. Pada tahun 1950-an, Theodore Brameld (McNeil, 1985)

mengetengahkan beberapa sifat rekonstruksionisme (pembaharuan) IPS:

1. Pembaharuan harus diacukan pada suatu komitmen terhadap

pembentukan budaya baru;

2. Kaum pekerja (working people) harus mengontrol dan memelihara

semua institusi dan sumberdaya yang penting dalam suasana

demokratis. Para guru harus bekerjasama dengan kaum pekerja

yang sudah terorganisir (memiliki organisasi);

3. Sekolah harus membantu anak didik, tidak hanya untuk

mengembangkan secara sosial tetapi juga mempelajari

bagaimana berpartisipasi dalam perencanaan sosial;

4. Anak didik harus yakin terhadap validitas dan pentingnya perubahan.

Mereka juga harus mempunyai kepedulian terhadap prosedur

demokrasi. Para peserta didik harus terhindar dari intimidasi serta

upaya menakut-nakuti dan pengrusakan dan semacamnya.

Pandangan di atas menegaskan bahwa pembaharuan kurikulum

IPS tidak hanya mempunyai perhatian eksklusif terhadap pengajaran IPS,

tetapi juga terhadap setiap disiplin ilmu lainnya, termasuk estetika, kimia,

dan matematika. Pembaharuan kurikulum IPS tidak semata-mata memiliki

tujuan dan telaahan yang universal. Pada tahun-tahun pertama, misalnya,

kurikulum IPS dimaksudkan untuk memformulasikan tujuan-tujuan

rekonstruksi politis dan ekonomis. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan

oleh guru dan siswa antara lain:

1. Survei secara kritis terhadap masyarakat dalam kaitan, misalnya

pola menabung, dan belanja;

2. Survei ekonomi lokal dan nasional;

3. Melakukan studi tentang pengaruh peristiwa sejarah dan

kecenderungan pada situasi ekonomi lokal;



11Wahyu

4. Praktek politis dalam kaitannya dengan faktor-faktor ekonomi;

5. Pertimbangan usul-usul untuk perubahan praktek-praktek politis;

6. Pembuatan proposal yang memadai bagi kepentingan sebagian

terbesar warga masyarakat.

McNeil (1985) mengatakan bahwa dalam rangka mencapai tujuan

di atas, ada sejumlah langkah yang harus ditempuh, yaitu antara lain:

1. Pembuat kurikulum hendaknya menggabungkan tujuan nasional,

dunia, dan tujuan pengajaran;

2. Guru hendaknya menekankan kerjasama dengan masyarakat

dan sumber daya yang ada di sekitarnya. Misalnya, siswa

meninggalkan sekolah untuk ikut serta dalam pembangunan

kesehatan masyarakat atau program-program lainnya;

3. Proses belajar mengajar di sekolah menekankan pada peng-

alaman kelompok. Siswa dalam berbagai usia dapat bergabung

dalam survei masyarakat dan kegiatan kerjasama lainnya. Hal

ini menuntut kebebasan dan kesepakatan sosial;

4. Kurikulum sekolah hendaknya pula memuat pemikiran utopis

dengan memberikan berbagai latihan dalam imaginasi sosial.

Hal demikian ini memungkinkan siswa untuk menciptakan

model-model institusi di masa mendatang, seperti rumah sakit,

televisi atau sekolah yang bersifat imaginer (khayalan) dan

dengan begitu dapat menstimulasi siswa untuk menyadari

masalah-masalah kontemporer.

Pemikiran McNeil di atas sangat transparan dan tentunya menuntut

guru harus berani melakukan restrukturisasi dalam berpikir, bersikap, berbuat,

pola kerja, dan kebiasaan. Bila dikategorikan, maka proses belajar mengajar

itu harus memenuhi 3 (tiga) kriteria, yaitu:

1. Belajar harus riil;

2. Belajar memerlukan tindakan (action);

3. Belajar harus mengajarkan nilai (value).
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Komisi Nasional IPS (1989) di Amerika yang mempunyai sejumlah

asumsi dan hal tersebut mendasari pembuatan kurikulum:

1. Di dalam kurikulum IPS terdapat inti pengetahuan dari sejarah,

geografi, antropologi, ekonomi, sosiologi, ilmu politik, psikologi,

dan humaniti yang menjadi dasar kerja;

2. Harus ada kerangka kerja yang terpadu dan koheren untuk IPS

di sekolah;

3. Hal yang terpenting adalah apa yang sebenarnya berlangsung di

kelas, apa yang guru ajarkan, dan apa yang murid pelajari.

Selanjutnya, Komisi Nasional IPS membuat sejumlah acuan dalam

mengoperasionalkan kerangka kerja di atas, yaitu:

1. Mendefinisikan atau menetapkan tujuan dan memberikan latar

belakang bagi IPS di sekolah;

2. Mendefinisikan atau menentukan program IPS inti;

3. Mempelajari status penelitian yang sedang berlangsung dan

membuat rekomendasi mengenai penempatan dan cakupan

isi yang tepat dalam program IPS berikut:

a. Sejarah dan budaya (rakyat Amerika);

b. Sejarah dan budaya (rakyat dunia);

c. Pengetahuan geografi nasional dan dunia;

d. Tradisi demokratis dan institusi politis, idealisme, dan nilai

(Amerika). Hal tersebut kemudian dibandingkan dengan sistem

politik negara lain;

e. Sistem ekonomi (Amerika) dibandingkan dengan sistem ekonomi

negara lain;

f. Pengetahuan tentang IPS lainnya, seperti antropologi, sosiologi,

dan psikologi bila memungkinkan;

g. Nilai-nilai kemanusiaan dan prestasi manusia dalam agama,

sastra, filsafat, seni, dan lain-lain sebagai dasar kehidupan yang

berarti dan kaya secara budaya;
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h. Kurikulum IPS untuk Sekolah Dasar yang didasarkan pada

kurikulum inti akan meletakkan landasan bagi sekolah tingkat

selanjutnya;

i. Kemampuan berpikir kritis, bicara, dan menulis secara jelas dan baik.

Dari pemikiran para ahli tersebut, jelaslah bahwa pengajaran IPS

bukan semata menekankan aspek teoritis keilmuannya, tetapi lebih

menekankan segi praktis, mengkaji gejala dan masalah-masalah sosial

kontemporer. Kerangka kerja pengajaran IPS ini memang mendapat kritik

yang tajam, terutama dari para ahli IIS. Kekhawatiran yang timbul yaitu jika

disiplin IIS seperti antropologi, ekonomi, geografi, sejarah, sosiologi, ilmu

politik, dan psikologi itu digabungkan, maka pemahaman dan metodologi

yang melekat pada disiplin itu akan hilang.

Komisi Nasional IPS Amerika menyarankan IPS bersifat

multidisipliner yang di dalamnya termasuk antropologi, ekonomi, geografi,

sejarah, sosiologi, ilmu politik, psikologi, dan demikian pula bidang-bidang

yang terambil dari humaniora yang itu mempunyai manfaat langsung dalam

melakukan studi tentang manusia yang sistematis dan saling terkait di

masyarakat, baik di masa lampau, sekarang, maupun di masa mendatang.

Pengalaman manusia tidak diajarkan dan dipahami melalui satu disiplin

IIS. Kurikulum IPS sekarang harus berubah karena masyarakat juga berubah.

Sebagai contoh, misalnya, individu di masyarakat tidak dapat berpikir secara

baik jika mereka tidak memahami sejarahnya, menghargai perbedaan politik

dan budaya serta memahami realitas ekonomis dan sosiologis tentang

perubahan dunia yang amat pesat.

Pembaharuan kurikulum seperti di atas, menurut McNeil (1985),

pernah terjadi di Amerika pada tahun 1940-an. Beberapa sekolah telah

mengembangkan kurikulum secara lengkap dalam kerangka pembaharuan

IPS. Pembaharuan kurikulum IPS ini didasarkan pada masyarakat miskin.

Misalnya, program sekolah di Alabama mengadakan konsolidasi dengan

daerah miskin. Dalam program itu, para siswa diminta untuk melakukan

studi tentang ekonomi lokal. Dari hasil studinya, ternyata banyak ditemukan

berbagai persoalan, baik yang menyangkut aspek ekonomi, sosial, budaya,

maupun politik.
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Teori lainnya adalah “Reproductive Theory” dan “Social Adaptation”.

Teori Reproduktif dikembangkan oleh Michael Apple dan Henry Giroux.

Teori ini menegaskan bahwa pengetahuan yang direproduksi di sekolah

telah menghasilkan tatanan sosial yang berstrata dan mengukuhkan nilai-

nilai kebutuhan kelas sosial yang dominan. Karena itu, kita harus

memperluas kurikulum dengan melibatkan tindakan masyarakat. Dengan

cara begitu, para siswa dapat mengembangkan tanggungjawab sosial dan

politis serta keterampilan dan mengkritik lembaga bila mereka gagal

mencapai cita-cita mereka.

Sementara Teori Adaptasi Sosial mengandung tujuan dan

kandungan dari analisa masyarakat yang disajikan di sekolah. Menurut teori

ini, pengembangan kurikulum hendaknya berkaitan dengan kebutuhan-

kebutuhan sosial, pendidikan karir, pendidikan seks, studi ekologi, program

orang tua asuh, konservasi energi. Selanjutnya, kurikulum hendaknya

menyajikan mekanisme yang memudahkan para siswa untuk merespon

secara tepat terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat. Demikian

pula, Teori Adaptasi ini berusaha memberikan informasi dan cara-cara untuk

menangani situasi-situasi yang dihadapi oleh para siswa di masyarakat.

Masyarakat dipandang sebagai dunia nyata untuk mencari kebutuhan yang

ingin dicapai oleh siswa.

Dari beberapa teori di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa

keberhasilan sekolah berkaitan erat dengan kondisi masyarakat yang lebih

luas. Jadi, orang tua, masyarakat, organisasi tenaga kerja, dan instansi terkait

lainnya harus terlibat dalam proses belajar mengajar. Misalnya, dalam

pencarian dana, cara menciptakan lapangan kerja dan kemungkinan

pendistribusian kembali pendapatan yang ada. Namun pandangan tersebut

ditentang keras oleh aliran kiri (Neo-Marxists) yang memandang

pembaharuan IPS itu naif, yang percaya bahwa transformasi masyarakat

dapat dilakukan dengan gerakan mahasiswa. Jadi, menurut aliran kiri,

pembaharuan di Amerika itu telah gagal. Selanjutnya, aliran ini berpendapat

bahwa reformasi sosial dengan memanfaatkan sekolah hanya dapat

menumbuhkan kerjasama dalam ketenagakerjaan, hak-hak rakyat, dan

kelompok-kelompok lain dengan kebutuhan terkait kontrol dan kekuasaan.
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Karena itu, Komisi Nasional IPS di Amerika mengintrodusir sejumlah

karakteristik kurikulum IPS untuk abad ke-21, yaitu sebagai berikut:

1. Kurikulum IPS yang dikembangkan secara baik harus mencakup

pemahaman yang jelas terhadap peranan-peranan warga

masyarakat dalam iklim yang demokratis. Kondisi sedemikian

memberikan kesempatan mereka untuk aktif, menumbuhkan

partisipasi dalam hukum, budaya dan sukarelawan, yang dirancang

untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan bangsa;

2. Kurikulum IPS harus sempurna. Ini berarti memungkinkan siswa

belajar secara konsisten dan akumulatif sejak dari Taman

Kanak-kanak (TK) melalui 12 gradasi;

3. Siswa akan memiliki pemahaman yang baik terhadap prinsip-

prinsip dan metodologi;

4. Kurikulum yang hanya berfokus pada satu atau dua peradaban

atau daerah geografis adalah tidak memadai dan tidak lengkap;

5. IPS menunjukkan hubungan yang jelas antara humaniora dan

ilmu-ilmu pengetahuan alam dan fisik. Untuk itu, perlu adanya

integrasi antara ilmu-ilmu lain dengan IPS;

6. Pengetahuan terhadap isi IPS tidak hanya untuk diterima dan

dihafal, melainkan juga untuk dipakai sebagai alat menggali

dan mengedepankan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan

penting. Siswa tidak hanya mengetahui peristiwa-peristiwa

kontemporer yang dibentuk oleh orang-orang terdahulu, tetapi

mereka harus mempunyai kapasitas untuk membentuk

peristiwa-peristiwa di masa datang;

7. Membaca, menulis, observasi, debat, bermain peran, simulasi,

kerja dengan data statistik dan menggunakan keterampilan

berpikir kritis yang cocok hendaknya menjadi bagian integral

dari pengajaran IPS. Strategi mengajar hendaknya membantu

siswa untuk bisa menjadi siswa yang mandiri dan kooperatif,

yang mengembangkan keterampilan memecahkan masalah,

membuat keputusan, negosiasi, dan resolusi konflik;
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8. Materi-materi belajar harus menunjukkan kombinasi bahan

tertulis yang kaya, meliputi sumber-sumber asli; literatur dan

tulisan ekspositori, keragaman materi audiovisual termasuk film,

televisi, dan media interaktif; koleksi unsur budaya materil

termasuk artifak, fotografi, rekaman sensus dan peta sejarah;

dan program-program komputer guna menulis dan

menganalisis data sosial, ekonomi, dan geografi;

9. Kurikulum IPS yang lengkap untuk siswa hanya dapat disusun

melalui dukungan panitia sekolah, bagian administrasi dan

masyarakat;

10. Hal-hal yang penting disajikan dalam program pengajaran pada setiap

level, diambil secara selektif, dan diarahkan kepada tujuan akhir IPS.

Dalam praktiknya, sekolah menerima siswa dari berbagai latar

belakang, seperti perbedaan kecerdasan, kecakapan, bakat, sikap, kebiasaan,

pengetahuan, kepribadian, cita-cita, kebutuhan, minat, pola dan tempo

perkembangan, ciri-ciri jasmaniah dan latar belakang lingkungan. Spektrum

tersebut menjadi tantangan dalam pengembangan IPS dalam membekali

siswa tentang pengetahuan, tanggungjawab, dan hak-hak sebagai warga

negara; interaksi dan sistem komunikasi global; identitas kelompok yang

menunjukkan loyalitas seseorang; famili; komunitas; bangsa dan dunia serta

bagaimana hal-hal itu bisa berinteraksi dan sebaliknya bisa berbenturan.

Pengintegrasian tersebut bukanlah pekerjaan merupakan

tantangan  bagaimana guru mencari langkah-langkah strategis untuk

menggerakkan dan membangkitkannya sehingga siswa dapat secara aktif

dan cerdas serta bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan hidup bangsa

(Indonesia). Karena itu, Komisi Nasional IPS di Amerika menyebutkan bahwa

tujuan IPS di dalam kurikulum hendaknya membantu siswa untuk

mengembangkan:

1. Tanggungjawab warga negara dan partisipasi aktif sebagai

warga negara;

2. Perspektif pengalaman mereka sehingga mereka melihat sendiri

sebagai bagian tak terpisahkan dari manusia lainnya;
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3. Pemahaman kritis terhadap sejarah, geografi, ekonomi, politik

dan institusi sosial, tradisi, dan nilai-nilai;

4. Pemahaman terhadap orang lain berikut dengan kesatuan dan

keragaman sejarah dunia, geografi, institusi, tradisi dan nilai-nilai.

Tujuan di atas sangat komprehensif, selain bertujuan untuk

mendidik siswa mengembangkan kemampuan berpikir, sikap dan nilai, juga

menjadikan individu sebagai makhluk sosial dan budaya. Karena itu, struktur

kurikulum hendaknya dibuat sesuai dengan corak dan isi pesan, sesuai

dengan tujuan di atas. Dengan tujuan yang ideal tadi, diharapkan pengajaran

IPS di Indonesia yang menyangkut nilai-nilai dan sikap hidup yang dikandung

oleh Pancasila/UUD 45 secara sadar dan intensif dapat ditanamkan kepada

siswa sehingga terpupuk kemauan dan tekad untuk hidup bertanggungjawab

demi keselamatan diri, bangsa, negara, dan tanah air. Di samping itu,

diharapkan pula siswa memahami kenyataan masyarakat dengan berbagai

gejala dan masalah-masalah sosial sehingga mereka berani dan sanggup

memecahkan masalah dengan pandangan terbuka dan rasional.

Oleh sebab itu, buku ini, tidak berpretensi bahwa apa yang

dipaparkan sebagai gambaran yang utuh mengenai IPS/PIPS. Sumbangan

yang ingin diberikan adalah, bahwa pemahaman tentang IPS dan PIPS di

LPTK perlu ditangani lebih serius dan pembelajaran IPS dilakukan secara

“interdisipliner” (terpadu) dan penyajiannya tidak terpisah seperti disiplin IIS.

Sebab, misi IPS/PIPS bukan membentuk siswa menjadi seorang ahli, tetapi

mengembangkan kemampuan dan sikap rasional siswa dalam menghadapi

kenyataan serta permasalahan sosial di masyarakat.

Sebagai kumpulan karangan, buku ini tentulah bukan suatu karya

yang utuh, dan bukanlah suatu studi yang mendalam, tetapi lebih bersifat

umum. Karena itu, disadari bahwa buku ini memiliki sejumlah kelemahan

dan kekurangan. Satu kelemahan yang segera terlihat adalah bahwa tulisan-

tulisan tersaji mempunyai beberapa perbedaan sesuai dengan gaya dan

latar belakang masing-masing penulis. Apa pun itu, semangat menulis kiranya

dapat dijadikan pembenaran bagi terbitnya buku ini. Semoga konstruktif

bagi pembaharuan PIPS. Amin.
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I PENDAHULUAN

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS) diperkenalkan dalam

dunia pendidikan Indonesia ketika IKIP Bandung melaksanakan Proyek Perintis

Sekolah Pembangunan (PPSP) tahun 1972 yang kemudian masuk kurikulum

pendidikan nasional melalui Kurikulum 1975. Istilah Ilmu Pengetahuan Sosial

(IPS) merupakan padanan dari social studies dari Amerika Serikat sebagai

‘barang bawaan’ dosen-dosen pada lembaga pendidikan tenaga kependidikan

(LPTK) yang belajar ke negara-negara Barat, yang kemudian memperkenalkan

social studies dan dijadikan mata pelajaran dalam dunia pendidikan Indonesia.

Numan Somantri satu dari sekian pelopor social studies yang banyak menulis

tentang social studies dalam arti IPS, dan atau PIPS.

Hanya saja, setelah pembelajaran IPS berlangsung selama 40

tahun dalam persekolahan Indonesia, yang tentunya bukanlah waktu yang

pendek dalam pengembangan konsep, materi, strategi, dan evaluasi PIPS

‘bercitarasa’ Indonesia, sampai sekarang PIPS masih masuk wilayah abu-

abu kalaulah tidak dapat dikatakan membingungkan. Pemerintah Republik

Indonesia, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional, terkesan abai

memperhatikan PIPS. Kemendiknas RI melalui LPTK baru akan memulai

menghasilkan guru IPS. Lalu siapa yang mengajar IPS di sekolah-sekolah

Indonesia selama puluhan tahun?

Pembelajaran IPS dilaksanakan oleh guru bidang studi Sejarah,

Geografi, Ekonomi, Sosiologi, Antropologi, PKn, dan sebagainya. Said Hamid

Hasan (2010) mensinyalir, lebih-kurang 60% guru IPS di Indonesia tidak

berlatar belakang pendidikan IPS. Karena itu, tidaklah mengherankan kalau

pembelajaran IPS masih jauh dari yang diharapkan. Sinyaliran Said Hamid

Hasan tentulah berbasis pemahaman, guru bidang studi Sejarah, Geografi,

Ekonomi, Sosiologi, Antropologi, PKn berkewenangan menjadi pengajar

mata pelajaran IPS.

KURIKULUM 2013:

MENGEMBALIKAN PIPS KE-HITTAH-NYA

Ersis Warmansyah Abbas
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Pernyataan Said Hamid Hasan merupakan gambaran pemahaman

umum tentang PIPS. PIPS dimaknai sebagai kumpulan mata pelajaran ilmu-

ilmu sosial (IIS) ---Sejarah, Geografi, Ekonomi, Sosiologi, Antropologi, dan

sebagainya. Karena basis pemahaman demikian, PIPS menjadi sah diajarkan

guru-guru yang dididik melalui pendidikan IIS. Pernyataan tersebut akan

bermakna lain kalau: 99% guru IPS di Indonesia tidak berlatarbelakang

pendidikan IPS.

Dengan basis logika demikian, IPS menjadi mata pelajaran yang

dapat diajarkan guru-guru yang dididik bukan dalam pendidikan IPS. Padahal,

secara akademik, misalnya guru yang dididik pada Pendidikan Sejarah tidak

dibenarkan menjadi guru Ekonomi, guru yang dididik pada Pendidikan

Geografi tidak dibenarkan menjadi guru Antropologi. Dengan logika

sederhana saja dapat dipahami, guru yang dididik pada Pendidikan Sejarah

dimaksudkan untuk menjadi guru Sejarah.

Pada kenyataannya, guru yang dididik pada pendidikan Sejarah,

Geografi, Ekonomi, Sosiologi, Antropologi, PKn dan sebagainya kompeten

mengajar IPS. Akibatnya, pembelajaran IPS didekati secara terpilah dimana

guru-guru pendidikan IIS, guru Sejarah mengajar mata pelajaran Sejarah,

guru Ekonomi mengajar mata pelajaran Ekonomi, dan seterusnya.

Praktik tersebut berlangsung pada jenjang pendidikan sekolah

menengah pertama (SMP), dan pada jenjang sekolah menengah umum

(SMA) sekalipun dipatok sebagai mata pelajaran IPS, pembelajaran terpilah

kepada disiplin IIS. Persoalannya bukan saja pada hakikat masing-masing

disiplin keilmuan yang diajarkan, sebab untuk tingkat SMA memang

dimaksudkan membekali peserta didik (siswa) untuk memasuki jenjang

pendidikan tinggi, tetapi juga pada istilah yang digunakan.

Ringkasnya, kalaulah digunakan istilah IIS untuk jenjang pendidikan

SMA, bukan IPS, sudah clear dengan sendirinya. IPS bukan mata pelajaran

untuk SMA, tetapi untuk pendidikan dasar (SD dan SMTP). Kekisruhan,

kalaulah istilah tersebut pantas digunakan, bukan saja terletak pada

implementasinya, tetapi bermula ketika social studies diterjemahkan sebagai

IPS dan dipahami dalam implementasinya sebagai mata pelajaran

pendidikan ilmu-ilmu sosial (PIIS) yang dilabeli sebagai IPS.
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Pembelajaran IPS, dan atau PIPS, selama empat dekade, terlepas

dari berbagai usaha perbaikan, bahkan secara akademik telah menjadi studi

pada tingkat Magister (S2) dan Doktoral (S3), sekalipun program Sarjana (S1)

baru ada di beberapa LPTK, secara obyektif harus diakui, belum sebagaimana

diharapkan sehingga diperlukan revitalisasi. Revitalisasi dalam berbagai bidang

telah dilakukan pihak terkait, sekalipun demikian, diperlukan revitalisasi

mendasar agar pembelajaran IPS berdayaguna dan berhasilguna maksimal.

Untuk itu, terutama dengan mulai diberlakukannya Kurikulum 2013, merupakan

momen bagus untuk mengkaji secara komprehensif hakikat PIPS dengan

segala hal terkaitnya sehingga pengembangan PIPS berbasis falsafah dan

nilai-nilai sosial budaya Indonesia lebih memungkinkan pembelajaran IPS

powerful. Bukan PIPS yang dipahami bukan berbasis hakikatnya.

II IPS BUKAN IIS, IIS BUKAN IPS

Harus diakui, revitalisasi PIPS sudah dilakukan, bahkan menjadi

bagian gairah akademis, apakah oleh pemikir atau ahli IPS atau oleh yang

menganggap sebagai ahli IPS, melalui seminar atau pertemuan-pertemuan

ilmiah. Revitalisasi dilakukan secara terus-menerus seiring pembelajaran IPS.

Temuan Suwarma Al-Muchtar (2006) berdasarkan penelitiannya memaparkan

revitalisasi PIPS harus dilakukan di hampir semua lini. Menurut Suwarma Al-

Muchtar diperlukan Revitalisasi Konseptual Definisi Pendidikan IPS,

Revitalisasi Konseptual Tujuan Pendidikan IPS, Revitalisasi Konseptual

Pengembangan Kurikulum Pendidikan IPS, Revitalisasi Konseptual Materi

Pendidikan IPS, Revitalisasi Konseptual PBM Pendidikan IPS, dan Revitalisasi

Konseptual Epistemologi Pendidikan IPS.

Paling menarik pemaparannya pada ranah revitalisasi konseptual

pengembangan definisi pendidikan IPS yang menurut Suwarma (2006: 100-

101) “Perlu ditegaskan secara konseptual bahwa IPS adalah bukan ilmu-

ilmu sosial dan ilmu-ilmu sosial bukan pendidikan IPS”. Hal tersebut

telah penulis paparkan dalam buku Pengantar Ilmu Pengetahuan Sosial

dimana penggunaan istilah IPS sebagai terjemahan social studies tidak tertutup

untuk didiskusikan. Menurut Ersis Warmansyah Abbas (Wahyu, 1996: 27):
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“Peristilahan IPS bila dipilah secara terminologi, dan kemudian ditarik

kesimpulan dari makna katanya, mau tidak mau, akan rancu. Ilmu (KBBI,

1988: 324) berarti: pengetahuan tentang bidang ilmu yang disusun secara

bersistem menurut metode-metode tertentu (bidang) itu. Pengetahuan

(KBBI, 1988: 994) berarti: segala sesuatu yang diketahui. Sosial (KBBI,

1988: 855) berarti: berkenaan dengan masyarakat.”

Ilmu mengempasiskan kajiannya pada hal-hal khusus untuk

menerangkan hal-hal khusus. Pengetahuan merujuk segala hal,

pengetahuan sifatnya umum. Secara filsafat, ilmu bukanlah pengetahuan;

pengetahuan tidak memerlukan syarat-syarat khusus sebagaimana ilmu.

Ilmu adalah bagian pengetahuan, tetapi pengetahuan bukanlah bagian ilmu.

Untuk lebih jelasnya, perbedaannya dapat dimengerti dari kata bahasa

Inggris, science dan knowledge (Somantri, 1984: 9).

Dengan kata lain, hakikat IPS sebagaimana tergambar dalam

definisinya belum mewadahi esensi PIPS, masih memerlukan konsep clearly

and distringtly yang disepakati secara nasional. Berbagai rujukan mengenai

PIPS masih berkutat dalam penegasan, IPS adalah terjemahan dari social

studies perlu direvitalisasi.

Sebagai komparasi, pakar dan pendidik IPS Australia, sekalipun

mengadopsi prinsip-prinsip social studies, memformulasikan dalam apa

yang dinotasikan sebagai Studies of Society and Environment (Gilbert, 2004;

Marsh, 2008). Studies of Society and Environment (SOSE) dibangun

berdasarkan pengkajian kondisi obyektif Australia dalam peran Australia masa

depan, dengan tujuan, peserta didik memahaminya dalam membangun

sense of belonging dan pride. Peserta didik dipersiapkan melalui SOSE

untuk menjadi warga Australia dan menyadari perannya sebagai warga

negara dalam peran Australia sebagai warga dunia.

Ringkasnya, pengembangan PIPS hendaknya berfokus

membangun jatidiri IPS menuju IPS is IPS. IPS is IPS dalam arti mata

pelajaran IPS menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri, mata pelajaran

yang menjadikan IIS sebagai sumbernya. Bukan, sekali ditegaskan, bukan

menggabungkan mata pelajaran IIS menjadi ‘IPS Terpadu”.
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Dalam kerangka berpikir demikian, kita akan sampai pada

penyadaran, tidak ada yang salah dengan mengadopsi pendidikan Barat

(social studies) manakala diselaraskan dengan kondisi obyektif Indonesia.

Pengembangan jati diri IPS yang terus dilakukan di beberapa LPTK, terutama

di UPI Bandung sekaligus membuka program S3 PIPS menjadi harapan

bagi pengembangan PIPS. Kondisi obyektif tentang PIPS saat ini menjadi

‘calling’ untuk pembenahan, revitalisasi PIPS secara menyeluruh.

Dengan kata lain, revitalisasi menyeluruh manakala pemantapan

jati diri PIPS dikehendaki, merupakan sesuatu yang mendesak. Ranah tujuan

IPS, memerlukan pengkajian mendasar sebagaimana temuan Suwarma

pada Revitalisasi Konseptual Tujuan PIPS (2004: 103-104) pada poin 3:

“Pengembangan kemampuan berpikir dan apresiasi nilai melalui

Pendidikan IPS akan efektif jika dilakukan dalam wawasan lebih

luas dan kokoh bagi terwujudnya sosok utuh substansi keilmuan

dari ilmu-ilmu sosial, yang kongruen dengan kondisi lingkungan

dan nilai sosial budaya serta tuntunan psikologis peserta didik pada

setiap jenjang sekolah.”

Revitalisasi yang membuahkan tujuan esensial dan aplikabel

menjadikan revitalisasi pengembangan kurikulum Pendidikan IPS semakin

menjanjikan (2006: 107) poin 7 :

“Pengembangan nilai dalam Pendidikan IPS akan efektif apabila

nilai-nilai yang melekat pada setiap konsep bahasan materi

pelajaran dijadikan media stimulus bagi terjadinya klarifikasi dan

penalaran nilai sebagai proses pengembangan kemampuan

mengiternalisasi dan internalisasi nilai.”

Selanjutnya ditegaskan pada poin 2 :

“Nilai-nilai yang melekat pada setiap konsep materi IPS dapat

diorganisir dijadikan bahan kajian yang menarik dalam proses

belajar, manakala hakekat dari Pendidikan IPS adalah pendidikan

nilai, yang ditopang wawasan dan performa guru yang didasarkan

atas nilai-nilai keagamaan yang kuat dalam orientasi proses

mentaqwakan manusia Indonesia.”
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Revitalisasi definisi, tujuan, kurikulum, menuntut revitalisasi

pengembangan strategi PBM yang dibahasakan Suwarma (2006: 113-114)

“Pengembangan berpikir dan nilai sebagai salah satu alternatif peningkatan

kualitas dan produktivitas pendidikan akan lebih bermakna jika dilakukan secara

terintegrasi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya peserta didik.”

Pada poin 3 tersebut dilanjutkan dengan poin 5 :

“Kemampuan berpikir nilai peserta didik akan berkembang ke tingkat

yang lebih tinggi, jika mereka diberikan kesempatan seluas-luasnya

untuk melatih mengembangkan sendiri secara merdeka sesuai dengan

bakat dan kodratnya dalam mengembangkan intelegensi terutama

dalam dimensi personal dan sosial (personal and social intelligence).”

Selanjutnya ditegaskan pada poin 6 “Transformasi budaya belajar

dalam pendidikan IPS akan lebih produktif, apabila dilakukan ke arah

pengembangan kemampuan berpikir mandiri serta internalisasi nilai-nilai

budaya secara terintegrasi dengan penciptaan suasana keterbukaan dalam

interaksi edukatif”. Dengan kata lain, pengembangan PIPS untuk dikuatkan

maqom-nya sebagai mata pelajaran untuk pendidikan dasar (SD dan SMTP)

dengan sumber keilmuan dari IIS, tetapi bukan menjadikan IPS sebagai label

PIIS sebagaimana dipraktikkan pada jenjang SMA dan sederajat. Sebagai

mata pelajaran spesifik, pembelajaran IPS dikembangkan secara khusus.

IPS sebagai label bagi IIS dalam arti IIS diajarkan sebagai disiplin

keilmuan sebagaimana pada jenjang pendidikan SMA, IIS dipilah kepada

disiplin masing-masing kemudian sebagai labelnya digunakan istilah IPS

sebagai terlihat pada gambar berikut:

GAMBAR I

IPS SEBAGAI LABEL IIS

Sejarah

ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

Geografi Ekonomi Sosiologi Antropologi
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Sesungguhnya lebih tepat manakala IIS didudukan pada maqom-

nya yang secara skematis terlihat pada gambar berikut:

GAMBAR II

IIS SEBAGAI IIS

Pemosisian kembali IIS sebagaimana hakikatnya, IIS yang dalam

jenjang pendidikan menengah atas, tanpa harus menjadikan IPS sebagai

label. Kalau demikian bagaimana posisi IPS dalam sistem pendidikan atau

sebagai mata pelajaran di sekolah-sekolah? PIIS untuk pendidikan

menengah dan PIPS untuk pendidikan dasar.

Dengan pola demikian, dalam pengelompokan mata pelajaran,

bukan sistem pembelajarannya, PIPS dapat disejajarkan dengan IIS, dan

atau melevel mata pelajaran PKn yang, bisa jadi debatable, masuk kelompok

disiplin ilmu atau bukan. Kalaulah dipaksakan untuk berbagai alasan, mata

pelajaran IPS dapat dikelompokkan dalam IIS, IPS sebagai anggota IIS

sebagaimana terlihat pada skema beirkut:

GAMBAR III

IPS DALAM RANAH IIS

Sejarah

ILMU-ILMU SOSIAL

Geografi Ekonomi Sosiologi Antropologi

Sejarah Antropologi

ILMU-ILMU SOSIAL

Geografi Ekonomi Sosiologi IPS
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Perlu ditekankan, PIPS bukanlah bidang pelajaran berbasis

keilmuan dalam arti ‘penggabungan’ ilmu-ilmu sosial, sebab PIPS

bersumber dari dan mengambil manfaat dari ilmu-ilmu sosial berbasis

program pendidikan dalam menyiapkan peserta didik agar cakap

berkehidupan. PIPS bukanlah program pendidikan keilmuan. Hal yang

tidak kalah peliknya ketika mata pelajaran IPS menjadi bagian Kurikulum

Nasional tahun 1975, mata pelajaran Sejarah, Geografi, Ekonomi serta mata

pelajaran sosial lainnya merupakan mata pelajaran yang terintegrasi. Mata

pelajaran IPS pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMPT) diformulasikan

sebagai mata pelajaran yang sifatnya terpadu (integrated) dari sejumlah

mata pelajaran yang disesuaikan dengan lingkungan, karakteristik dan

kebutuhan peserta didik. Disadari atau tidak, hal tersebut mengingkari hakikat

mata pelajaran disiplin IIS sebagai mata pelajaran mandiri.

Sebagaimana kita ketahui, definisi social studies yang banyak

dirujuk adalah definisi Edgar Wesley yang dijadikan ‘definisi resmi’ sosial

studies:

“The social studies are the social sciences simplified for

paedagogical purpose ni school. The social studies consist of

geography, history, economy, sociology, civics and various

combination of the subject”.”

Pendidikan IPS sebagai  social sciences simplified for paedagogical

purpose. Istilah simplified sekalipun dimaksudkan agar dapat disesuaikan

dengan tingkat kecerdasan peserta didik, memberi beban kepada guru-guru

pengajar IPS di sekolah. Sebab, guru harus mengembangkannya sesuai kondisi

obyektif pembelajaran. Dengan kata lain, guru-guru kompeten melakukannya.

Dapatkah dilakukan oleh mereka yang tidak dididik secara khusus?

Artinya, pembelajaran IPS dapat dilakukan oleh guru bidang studi

apa saja, terutama oleh guru yang dididik dalam rumpun bidang ilmu-ilmu

sosial, selayaknya ditinggalkan. Guru-guru IPS seyogyanya dididik secara

khusus sebagaimana guru bidang studi lainnya. Satu dari ketidakberhasilan

pendidikan IPS adalah karena para pengajar IPS bukanlah guru bidang

studi IPS.
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Lebih menarik untuk dikaji, bukan saja pembelajaran IPS yang

dilakukan oleh guru yang bukan dididik pada PIPS, tetapi gurunya guru,

yang misalnya mendalami disiplin IIS, mengklaim sebagai ahli IPS yang

bisa jadi, kurang memahami hakikat PIPS. Tali-temali pratikal demikian

menjadikan PIPS dalam implementasi pembelajarannya dipahami

sebagaimana keahlian masing-masing. Implikasinya, wajar PIPS dipahami

sebagai ‘gabungan’ IIS yang dicampuradukan sedemikian rupa lalu menjadi

IPS, dan atau mata pelajaran IIS diajarkan terpisah-pisah lalu dipahami

sebagai pembelajaran IPS. IPS bukan pada posisi sebagai kajian khusus.

Kalau dipahami secara radiks, posisi mata pelajaran IPS di SMP

yang sesuai maqom-nya tidak menimbulkan permasalahan definisional,

teoritik, maupun praktikal. Masalahnya, justru ketika guru-guru memahami

IPS sebagai kumpulan mata pelajaran IIS. Ada kesan, disiplin Sejarah,

Geografi, dan Ekonomi, dan Sosiolog seolah-olah diblender dan jadilah

“jus IPS’. Sungguh sesuatu yang ke luar dari hakikat IPS. Posisi mata pelajaran

IPS pada jenjang pendidikan SMP terlihat pada gambar berikut:

GAMBAR IV

RANAH MATA PELAJARAN DI SMP

Kalau kita cermati fungsi IPS sebagai mata pelajaran mencakup

banyak hal yang memerlukan keterampilan untuk membuat formulasi yang

tepat, apalagi kalau dikaitkan dengan kondisi obyektif lingkungan belajar.

Sebab, tujuan PIPS bukanlah sebagaimana tujuan PIIS yang berorientasi

kepada keilmuan, tetapi lebih kepada dalam arti transformasi nilai-nilai untuk

mempersiapkan pengetahuan, kepribadian, dan sikap agar peserta didik

cakap hidup dalam masyarakatnya.

Sekali lagi, PIPS bukanlah gabungan IIS, PIPS menjadikan IIS

sebagai sumber untuk kepentingan paedagogis, bukan ilmu untuk ilmu.

POSISI MP IPS DI SMP

Bahasa Indonesia MP LainnyaMP LainnyaIPAIPS
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III IPS IS IPS

Sebagaimana dipaparkan terdahulu, disadari atau bukan, dimau

atau tidak, kekisruhan pemaknaan dan implementasi pembelajaran IPS,

satu diantara sekian penyebabnya, bisa jadi, karena kekurangpahaman atau

perbedaan persepsi tentang hakikat PIPS, apalagi kalau datangnya dari

mereka yang mengaku ahli IPS. Karena itu, dalam pengembangan IPS dan

pembelajarannya, para pengembang dan guru-guru IPS hendaklah mereka

yang semestinya memahami landasan filosofis agar mampu memberi roh

pembelajaran IPS. Dalam aspek ontologis bagaimana pengembangan PIPS

sebagai pendidikan disiplin ilmu, dalam aspek epistemologis bagaimana

cara, proses atau metode membangun dan mengembangkan PIPS dan

mampu membangun kemanfaatannya sehingga memenuhi tuntutan aspek

aksiologis dalam paduannya dengan landasan ideologis, sosiologis,

antropologis, kemanusiaan, politis, psikologis, dan religius.

Ada kesan, pendidikan IPS dipaksakan untuk berbagai jenjang

pendidikan, dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Permendiknas

tahun 2006, untuk jenjang SD/MI empasis mata pelajaran IPS mengkaji

seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan

isu sosial, memuat materi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi dengan

pendekatan terpadu (integrated), mengacu kepada aspek kehidupan nyata

(faktual), bukan kepada disiplin ilmu, dan pada jenjang SMP/MTs menggunakan

pendekatan korelasi (correlated). Pada jenjang SMA/MA/SMK, pengorganisasian

materi pembelajaran IPS menggunakan pendekatan terpisah (separated),

mengacu kepada disiplin ilmu-ilmu sosial secara terpisah. Untuk jenjang SMK

dan SMALB, mata pelajaran IPS sama sebagaimana mata pelajaran IPS di SD/

MI dan SMP/MTs. Pada jenjang pendidikan tinggi dikenal sebagai Ilmu Sosial

Dasar. Bukan tidak mungkin semangat yang melampaui tujuannya sehingga

IPS menjadi bahan ajar diberbagai jenjang pendidikan.

Karena itu, diperlukan revitalisasi Pendidikan IPS menjadi IPS is IPS

bukan penyederhanaan IIS untuk keperluan pendidikan. Istilah penyederhanaan

ilmu tidak akademis, sebab setiap ilmu mempunyai body of knowledge dan

PIPS dalam semangat mempersiapkan peserta didik sebagai makhluk socius

dengan multidimensi kehidupannya agar cakap dalam kehidupan sosialnya.
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National Council for the Sosial Studies (NCSS) pada tahun 1994

melansir tentang prinsip-prinsip pengajaran dan pembelajaran IPS powerful

(NCSS, 1994 : 11-12):

1. Meaningful, students learn connected networks of knowledge,

skills, beliefs, and attituteds that they will find useful both in and

outside school; instruction emphasizes …for understanding,

appreciation, and life application;

2. Integrative, …integrates knowledge, skills, beliefs, values, and

attitudes to action;

3. Value-based, powerful social studies teaching considers the ethical

dimensions of topics and addresses conventional issues,

providing an arena for reflective development of concern for the

common good and application of social values, students are

made aware of potential social policy implications and taught to

think critically and make value-based decisions about realted

social issues;

4. Challenging, students are expected to strive to accomplish the

instructional goals, both as individuals and as group members,

teachers model seriousness of purpose and a thoughtful

approach to inquiry and use instructional strategies designed to

elicit and support similar qualities from students, teachers show

interest in and respect for students’thinking, but demand well-

reasoned argments rather than opinions voiced without adequate

thought or commitment;

5. Active, active social studies teaching requires reflective thinking

and decision-making as events unfold during instruction.

Dalam pada itu, dalam pengembangan Pendidikan IPS yang

‘bercitarasa’ Indonesia, terlepas diadopsi dari negara lain, dikembangkan

dengan berbasis nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam memandang

Indonesia ke depan. Untuk itu hendaklah kita memastikan bahwa IPS

bukanlah IIS, PIPS bukanlah PIIS. IPS is IPS yang bersama mata pelajaran

lain saling berkontribusi dalam membangun generasi bangsa.
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Dalam pemahaman dan pemantapan jatidiri IPS, IPS is IPS,

pengembangan dan pendidikan IPS, pastilah sudah bahwa IPS bersumber

kepada IIS, tetapi IPS bukanlah gabungan atau hasil ‘blenderan’ IIS yang

menjadi ‘jus’ IPS. Ada pun PIIS yang diturunkan dari IIS bersifat disiplin IIS;

dari disiplin sejarah menjadi Pendidikan Sejarah, dari disiplin geografi

menjadi Pendidikan Geografi dari disiplin ekonomi menjadi Pendidikan

Ekonomi, dan seterusnya.

Dengan kata lain, Ilmu Sejarah berbeda dari Pendidikan Sejarah

dalam arti Ilmu Sejarah pada ranah keilmuannya sedangkan Pendidikan

Sejarah dalam arti pemanfaatan Ilmu Sejarah untuk pendidikan dengan

memanfaatkan kajian-kajian Ilmu Sejarah yang diformulasikan untuk tujuan

khusus, misalnya dalam character and national building. Karena itulah,

Pendidikan Sejarah bukanlah Pendidikan Ilmu Sejarah tetapi memanfaatkan

semaksimal mungkin kajian Ilmu Sejarah untuk kepentingan pendidikan.

Posisi IIS dan PIIS sebagaimana terlihat pada gambar berikut:

GAMBAR V

IIS DAN PIIS

Sejarah

ILMU-ILMU SOSIAL

Geografi Ekonomi Sosiologi Antropologi

Pendidikan

Sejarah

Pendidikan

Geografi

Pendidikan

Sosiologi

Pendidikan

Antropologi

Pendidikan

Ekonomi

ILMU PENDIDIKAN
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ILMU PENDIDIKAN

Berbeda dengan PIIS yang merupakan turunan disipliner dari IIS,

PIPS dibangun dalam kandungan pemanfaatan IIS untuk kepentingan

pendidikan dimana IIS sebagai sumbernya. Terlepas pada awal

perkembangannya yang hanya bersumber kepada IIS, pada perkembangan

selanjutnya, PIPS memanfaatkan IIS, Humaniora, Ilmu-Ilmu Alam dan

Teknologi untuk kepentingan PIPS. Sebagai mata pelajaran, IPS yang pada

mulanya bersumber (hanya) kepada IIS yang berakibat dimaknai bahwa IPS

‘blenderen’ IIS, dan atau sekadar pelabelan atas disiplin IIS yang berimplikasi

IPS diajarkan terpisah dan terpilah sesuai disiplin IIS kemudian dimaknai

sebagai IPS, kiranya sudah waktunya ditinggalkan.

Pengembangan PIPS sudah waktunya menjadi IPS sebagai mata

pelajaran berjatidiri dan meninggalkan tradisi pelabelan yang bukan saja

merancukan pemaknaan IPS, tetapi juga dalam implementasinya. PIPS

adalah program pendidikan untuk mempersiapkan peserta didik agar cakap

berkehidupan di masyarakatnya, menjadi warganegara yang baik yang

paham dan mampu mengimplementasi perannya. Pengembangan PIPS

terlihat pada gambar berikut:

GAMBAR VI

PENGEMBANGAN PIPS

Sejarah

ILMU-ILMU SOSIAL

Geografi

Ekonomi

Sosiologi

Antropologi

ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

ILMU-ILMU ALAM

DAN TEKNOLOGI
HUMANIORA
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Dalam pada itu, dalam pengembangan Pendidikan IPS yang

‘bercitarasa’ Indonesia, terlepas diadopsi dari negara lain, dikembangkan

dengan berbasis nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam memandang

Indonesi ke depan. Penulis mempunyai gagasan sebagaimana terlihat pada

gambar berikut:

GAMBAR VII

PENGEMBANGAN PIPS BERBASIS NILAI-NILAI BUDAYA INDONESIA

Pendidikan IPS

Masyarakat dan

Kebudayaan Indonesia

Masyarakat dan

Kebudayaan Daerah

  

Ilmu-Ilmu Alam

dan Teknologi

 

  

Ilmu-Ilmu Sosial HumanioraIlmu

Pendidikan

       

Pancasila

Filsafat

Agama
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IV PIPS BERBASIS TEMA DAN KURIKULUM 2013

Memantapkan pemahaman bahwa IPS (PIPS) bukanlah

‘gabungan’ IIS, tentunya menimbulkan pertanyaan: Bagaimana

pengembangkan materi ajar IPS? National Council for the Social Studies

dalam pengembangan kurikulum telah mengemukakan The Curriculum

Standar for the Social Studies (1994) dengan mengemukakan Ten Thematic

Strands in Social Studies dan National Council for the Social Studies (2000)

dalam pengembangan Subject Matter Standars mengemukakan Thematic

Strandars yaitu:

1. Cultural and Cultural Diversity

2. Time, Continuity, and Change

3. People, Places, and Enviroments

4. Individual Development and Identity

5. Individuals, Groups, and Institutions

6. Power, Authority, and Governance

7. Production, Distribution, and Consumtion

8. Science, Technology, and Society

9. Global Connections

10. Civic Ideals and Ptactices

Model pengembangan sedemikian dengan jelas dan tegas

meamarkan bahwa ambilan PIPS dari IIS merupakan tema-tema tertentu,

dan karena itu bukan keilmuannya, melainkan hal-hal yang diperlukan sesuai

keperluan PIPS. Dengan demikian, ‘gaya kuno’ pembelajaran IPS semisal

kerangkeng ‘IPS Terpadu’ sudah saatnya dibuang. Pengembangan PIPS

berbasis tema tersebut dikembangkan dalam Kurikulum 2013. Bahkan,

pembelajaran tema bukan lagi hanya terbatas pada bidang studi tertentu,

mata pelajaran tertentu, tetapi pada sejumlah mata pelajaran. Semangat

tematis tersebut merupakan roh Kurikulum 2013. Dalam kaitan dengan

pembelajaran IPS, baik Buku Guru atau Buku Murid untuk kelas X SMP,

terlepas pada kedua buku tersebut perlu perbaikan, bahan ajar

dikembangkan berbasis tema. Tema-tema pilihan berdasarkan standar tema

menjadi rujukan pengembangan, bukan berdasar standar keilmuan masing-

masing disiplin (keilmuan).
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Dalam pengembangan materi pembelajaran IPS bersumber

sejarah misalnya, bukan didekati dengan penyajian materi sejarah secara

kronologi, tetapi disesuaikan dengan tema dasar: Time, Continuity, and

Change. Dari tema dasar Time, Continuity, and Change dipilih subtema

Change. Dalam kajian sejarah kita sudah sangat akrab dengan konsep

evolusi dan revolusi. Hal-hal mencakup kelampauan, kekinian, dan masa

depan dalam kaitan dengan evolusi dan revolusi sudah menjadi hal tidak

terpisahkan dari sejarah kehidupan manusia. Sebagai mata pelajaran yang

dengan tegas bertujuan untuk mendidik peserta didik menjadi warganegara

yang baik, dalam character and national building dibangun berdasarkan

nilai-nilai kandungan evolusi atau revolusi dalam lintasan historis yang

berkoneksitas dengan kekinian untuk menatap masa depan.

Begitu juga dari tema-tema dasar sebagaimana tercakup dalam

Ten Thematic Stands sesuai disiplin IIS. Pesan tumpangannya, PIPS bukan

dikembangkan dari IIS, tetapi dalam mendekati berbagai persoalan

kemasyarakatan dan atau masalah-masalah sosial untuk memahami dan

mencari solusinya, peserta didik dibekali berbagai konsep-konsep IIS

sehingga mereka cakap dalam kehidupan sosialnya.

Dengan kata lain, titik tumpu pembelajaran IPS adalah peserta

didik dalam relasi dengan kepentingan bangsa, good citizenship. Tepatnya,

pembelajaran IPS bukan dituntut ‘menguasai’ kaidah-kaidah ilmu tertentu,

tetapi dengan memanfaatkan ilmu-ilmu (konsep-konsep) tertentu

menjadikan dia mampu memahami dan mengatasi masalah kehidupannya,

secara individual maupun sosial, sekaligus mempersiapkan diri untuk

menjadi warganegara yang baik.

Pemaknaan IPS sedemikian, secara tersirat dan tersurat,

menegaskan bahwa PIPS bukanlah kajian keilmuan, tetapi memanfaatkan

nilai-nilai positif ilmu untuk kepentingan pendidikan. Dalam kancah IPS,

istilah ilmu untuk ilmu tidak berlaku. Sampai sejauh ini, IPS dimaknai sebagai

pemanfaatan ilmu, terutama IIS, untuk kepentingan pendidikan. Bahwa pada

suatu ketika nantinya terbangun disiplin IPS dengan body of knowledge kukuh,

itu soal nanti. Sejarah yang akan membuktikan. Yang pasti, IPS is IPS, IPS

bukan IIS, tidak pula PIIS.



37Ersis Warmansyah Abbas

V PENGAKHIRAN

Setelah PIPS dan pembelajaran IPS berlangsung lebih-kurang 40

tahun, kini saatnya ‘mengembalikan’ PIPS ke-khittah-nya yang mendapat

momen terbaik dengan diberlakukannya Kurikulum 2013. Momentum

tersebut didukung dengan telah dipersiapkannya calon-calon guru IPS (S1)

di berbagai LPTK seiring dengan dikembangkannya pendidikan akademik

PIPS (S2 dan S3). Hal tersebut tentunya merupakan peluang bagus bagi

ketersediaan guru-guru IPS dan ahli-ahli IPS (profesional).

Sejalan dengan itu, pengkajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi

PIPS dalam upaya menggali dan memformulasikan body of knowlegde,

atau dalam pengembangan kurikulum; materi, strategi, dan evaluasi IPS

dapat dilakukan sebagaimana tuntutan PIPS. Diyakini, apabila PIPS

dikembangkan oleh ahlinya, dan oleh mereka yang konsern terhadap PIPS,

Insya Allah, pengembangan IPS dan pembelajaran IPS akan mencapai tujuan

sebagaimana dikehendaki.

Selanjutnya, sebagai konsekuensinya, dalam praktiknya, merujuk

roh Kurikulum 2013, tidak dimungkinkan lagi pembelajaran IPS dipilah

kepada disiplin IIS, diberikan sesuai disiplin masing-masing IIS kemudian

digabungan menjadi ‘IPS Terpadu’. Kita juga tidak akan mengenal lagi

pengembangan materi atau pendalaman materi pada pelatihan pratikal

seperti PLPG dimana penyajian materi IPS dipilah kepada mata pelajaran

Sejarah, Geografi, Ekonomi, dan diajarkan oleh guru (dosen) dengan

kompetensi pendidikan Sejarah, Geografi, Ekonomi, apalagi oleh (ilmuwan)

Sejarah, Geografi, Ekonomi dan sebagainya. Mengingat IPS adalah mata

pelajaran yang dengan sendirinya terpadu yang dikembangkan berdasarkan

tema bukan berdasarkan materi dan tidak pula merujuk kepada batang

tubuh keilmuan yang karena itu tidak memungkinkan diajarkan oleh mereka

yang tidak berkeahlian atau tidak berpendidikan IPS secara akademik

sebagaimana keahlian pendidikan lainnya. PIPS dengan kekhasannya

saatnya diposisikan setara dengan mata pelajaran atau disiplin lainnya yang

mustahil menjadi ladang bagi berbagai keahlian lainnya.
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I PENDAHULUAN

Pembelajaran IPS perlu dilakukan rekonstruksi, sejalan dengan

tuntutan perkembangan yang terjadi pada era informasi dan perkembangan

iptek. Pergerakan aktivitas kehidupan manusia semakin cepat dan tiada

batas. Pembelajaran khususnya pembelajaran IPS harus dapat

mempersiapkan peserta didik sesuai dengan kebutuhan  peserta didik pada

era kekinian.

Kondisi perkembangan pada masa kini telah menjadi perspektif

dalam kurikulum 2013. Koridor pembelajaran telah dikembangkan dalam

kurikulum 2013 agar peserta didik menjadi peserta didik jamannya, sesuai

dengan karakteristik era kini, yaitu aktif, kreatif, dan inovatif. Sesuai hakekat

keilmuan yang ilmiah.

Pembelajaran IPS selalu mendapat sorotan terkait dengan peran

guru dan kondisi siswa. Guru masih memegang kendali utama

pembelajaran, sedang siswa hanya mengikuti arahan guru. Ironisnya siswa

menghapal dan mengerjakan perintah-perintah Guru. Kondisi ini harus

direnovasi karena kurang sejalan dengan tuntutan jaman dan tuntutan

kurikulum 2013.

Pendidikan IPS bersifat integratif berdasarkan seleksi antara Ilmu

Pendidikan, Ilmu-Ilmu Sosial, dan ilmu pengetahuan lain (Humaniora)

tentang kegiatan dasar manusia dengan disajikan secara ilmiah

memperhatikan aspek pedagogik dan psikologi untuk tujuan pendidikan

(Somantri, 2001: 92). Pembelajaran dalam Pendidikan IPS dituntut mengacu

pada hakekat pendidikan IPS dalam bentuk pembelajaran yang ilmiah, serta

berdasarkan model perilaku manusia yang tumbuh dalam masyarakat

(Somantri, 2001: 45).

PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN IPS

DALAM KURIKULUM 2013
Herry Porda Nugroho Putro
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Filosofis dalam pengembangan pembelajaran pada Pendidikan IPS

perlu dilakukan reposisi kembali, sehingga arah pembelajaran sesuai dengan

tujuan dan jati diri Pendidikan IPS. Guru dengan berpijak pada filosofis tersebut

dapat mengembangkan kreatifitas pembelajaran (Hasan, 2013). Teori belajar

harus menjadi dasar untuk pengembangan pembelajaran pada Pendidikan

IPS dalam era kurikulum 2013. Pengembangan pembelajaran pada

hakekatnya berhubungan dengan belajar dan prinsip-prinsip belajar, learning

how to learn. Pembelajaran memerlukan keterampilan dan pengambilan

keputusan berkaitan dengan desain dan metode (Davies, 1971).

Kurikulum merupakan aspek fundamental dalam pengembangan

pembelajaran Pendidikan IPS, karena berisi seperangkat untuk

mengembankan perencanaan, pembelajaran dan evaluasi (Mukminan,

2013). Ditegaskan oleh Suyanto (2013) bahwa peran guru dalam

pembelajaran sangat strategis dalam bentuk pembelajaran kreatif seperti

pada kurikulum 2013. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di sekolah

pada berbagai jenjang pendidikan pengembangannya perlu berpijak pada

aspek Kurikulum, filosofis dan teori belajar, serta berbagai aspek sesuai

dengan hakekat Pendidikan IPS.

II LANDASAN PIJAK PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DALAM

    KURKULUM 2013

Belajar dan mengajar pada era ini berubah secara pesat dan

dramatis, perubahan yang paling umum adalah pengaruh standar dan

akuntabilitas dalam belajar dan mengajar, ragam siswa, dan dampak

teknologi (Eggen, P., Kauchak, D., 2012). Kondisi ini disikapi kurikulum

pendidikan melalui Kurikulum 2013. Pembelajaran yang sesuai karakteristik

Kurikulum 2013 telah ditegaskan oleh Hasan (2013) sebagai pembelajaran

yang menekankan pengembangan sikap (keagamaan dan sosial), rasa ingin

tahu, kreativitas, dan kerja sama. Pembelajaran hendaknya mengambangkan

keterampilan menerapkan untuk setiap pengetahuan yang dipelajari dengan

menghilangkan verbalisme. Peserta didik menjadi subjek dalam belajar

dan belajar haruslah akumulatif dengan saling memperkuat.
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Pendidikan merupakan membelajarkan peserta didik dari tidak tahu

menjadi tahu, dari tidak mampu menjadi mampu, dan dari tidak mau menjadi

mau. Pembelajaran diarahkan pada penghargaan dari keterampilan berpikir

dan sikap sebagai hasi belajar bukan hanya kemampuan kognitif rendah.

Hasan (2013) mengatakan bahwa pada Kurikulum 2013

pendekatan pembelajaran berdasarkan kompetensi inti dan kompetensi

dasar. Kompetensi Inti sikap religiusitas dan sikap sosial dengan pendekatan

indirect teaching, sedangkan Kompetensi Inti pengetahuan dan penerapan

dengan pendekatan Direct Teaching. Pembelajaran dikembangkan

berdasarkan prinsip pembelajaran (1) berpusat pada peserta didik, (2)

mengembangkan kreativitas peserta didik, (3) menciptakan kondisi

menyenangkan dan menantang, (4) bermuatan nilai (etika, estetika, logika,

kinestika), (5) dari diberi tahu menjadi mencari tahu, dan (6) menyediakan

pengalaman belajar yang beragam melalui penerapan berbagai strategi

dan metode pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, efektif, efisien,

dan bermakna.

Langkah pembelajaran dalam Kurikulum 2013 menurut Hasan

(2013) sebagai berikut:

Langkah Kegiatan Belajar Kompetensi Yang Dikembangkan

Mengamati Membaca, mendengar, Melatih kesungguhan,

menyimak, melihat ketelitian, mencari informasi

(tanpa atau dengan alat)

Menanya Mengajukan pertanyaan Mengembangkan kreativitas,

tentang informasi yang rasa ingin tahu, kemampuan

tidak dipahami dari apa  merumuskan pertanyaan

yang diamati atau pertanyaan  untuk membentuk critical

untuk mendapatkan informasi  minds yang perlu untuk hidup

tambahan tentang apa cerdas dan belajar sepanjang hayat

yang diamati (dimulai

dari pertanyaan faktual

sampai ke pertanyaan

yang bersifat hipotetik)
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Mengumpulkan Melakukan eksperimen- Mengembangkan sikap teliti,

informasi/ -Membaca sumber- jujur, sopan, menghargai pendapat

Eksperimen  lain selain buku teks orang lain, kemampuan berkomunikasi,

-Mengamati objek/ menerapkan kemampuan mengum-

kejadian/aktivitas- pulkan informasi melalui berbagai

-Wawancara dengan cara yang dipelajari, mengembangkan

nara sumber kebiasaan belajar dan

belajar sepanjang hayat.

Mengasosiasikan/ -Mengolah informasi yang Mengembangkan sikap jujur, teliti

mengolah sudah dikumpulkan baik informasi disiplin, taat aturan, kerja keras,

terbatas dari hasil kegiatan kemampuan berpikir korelatif

mengumpulkan/eksperimen  dan asosiasi, kemampuan

maupun hasil dari kegiatan menerapkan prosedur dan kemampuan

mengamati dan kegiatan berpikir induktif dalam

mengumpulkan informasi.  menyimpulkan.

-Pengolahan informasi yang

dikumpulkan yang bersifat

menambah keluasan dan

kedalaman sampai kepada

pengolahan informasi yang

bersifat mencari solusi dari

berbagai sumber yang

memiliki pendapat yang

berbeda sampai kepada

yang bertentangan.

Mengkomunikasikan Menyampaikan hasil Mengembangkan sikap jujur, teliti,

pengamatan, kesimpulan toleransi, kemampuan berpikir sistematis

berdasarkan hasil analisis mengungkapkan pendapat dengan

secara lisan, tertulis, atau singkat dan jelas, dan

media lainnya. mengembangkan kemampuan

berbahasa yang baik dan benar.

Pembelajaran pada Kurikulum 2013 telah bergeser, Suyanto (2013)

menggambarkan perubahan dalam pendidikan yang dapat digunakan sebagai

dasar pengembangan pembelajaran atau implementasi Kurikulum 2013,

dengan menggambarkan perubahan dari Traditional Learning ke arah New

Learning sebagai berikut:
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Traditional Learning New Learning

Teacher Centered Student Centered

Singgle Media Multimedia

Isolated Work Collaborative Work

Information Delivery Information Exchange

Factual, Knowledge-Based Learning Critical Thinking and Informed Decision Making

Push Pull

Menurut Suyanto (2013) peran guru dalam implementasi Kurikulum

2013 penentu utama keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah. Guru

dituntut profesional untuk menghasilkan  pendidikan formal bermutu dalam

proses belajar mengajar dengan to describe, to explain, to illustrate, to

demonstrate, to inspire.

Pengembangan pembelajaran dalam Kurikulum 2013 sesuai

tuntutan keterampilan abad 21. Bunyamin (2013) menggambarkan

keterampilan pada abad 21 yang diperlukan dalam pendidikan untuk

mencapai keberhasilan adalah: critical thinking and problem solving,

communication and collaboration, creativity and innovation, information

literacy, media literacy, ICT literacy, flexibility and adaptability, intiative and

self-direction, sosial and cross-cultural interaction, productivity and

accountability, dan leadership and responsibility.

2.1 Aspek Filosofis dan Teori Belajar Dalam

    Pengembangan Pembelajaran

Pengembangan pembelajaran pada Kurikulum 2013 berpijak juga

pada filsafat pendidikan, agar memiliki arah dan tujuan yang jelas dalam

implementasinya. Guru profesional memiliki filosofis yang bertumpu pada

filsafat pendidikan. Filosofis ini sebagai dasar guru dan satuan pendidikan

dalam melakukan aktivitas kegiatan pendidikan. Hal ini menentukan sudut

pandang dan tujuan guru serta satuan pendidikan, sehingga dihasilkan
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keluaran (lulusan) sesuai dengan hakekat dari pendidikan, yaitu kedewasaan,

ketrampilan, dan kesiapan peserta didik dalam kehidupan bermasyarakat serta

terlibat aktif dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Arti

penting filosofis juga berpengaruh terhadap cara guru mendidik dan

membelajarkan peserta didik. Pemahaman filosofis mutakhir dalam

pembelajaran dapat membantu guru dan satuan pendidikan dalam

mengembangkan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan siswa.

Hasan (2013) mengatakan bahwa filsafat pendidikan yang utama

sebagai landasan kurikulum adalah perenialism, essentialism, experimentalism,

reconstructionism, romanticnaturalism, existentialism. Hasan (2013) menjabarkan

tujuan filsafat sebagai berikut:

Perenialism, cultivations of rational powers dan academic excellence.

Essentialism, cultivations of the intellect dan academic excellence.

Experimentalism, reflective thinking for social problem solving, democratic

citizenship dan growth. Reconstructionism, building an ideal democratic social

order. Romantic Naturalism, individual freedom to develop one’s

potentials.Existentialism, inner search for the meaning of one’s own character.

Menurut Filsafat esensialisme, kecemerlangan ilmu adalah sesuatu yang

harus menjadi kepedulian setiap generasi sebab hanya melalui penguasaan ilmu,

masyarakat akan berkembang. Pendidikan adalah pendidikan keilmuan. Tujuan

untuk mendidik menjadi warga negara yang baik akan tercapai dengan sendirinya

apabila  intelektualisme siswa dapat dikembangkan dengan baik. Intelektualisme

yang dimaksud adalah kemampuan seseorang memecahkan berbagai persoalan

yang ada secara keilmuan (O’NMeil, 2001).

Aliran filsafat eklektik merupakan perpaduan antara pandangan

esensialis dengan campur tangan kepentingan pendidikan. Pendidikan

dikembangkan tidak secara terpisah melainkan dikembangkan dalam bentuk

pendekatan korelasi dan terpadu. Pendekatan yang demikian memberikan

kemungkinan yang lebih luas bagi siswa untuk juga memperhatikan apa

yang terjadi di masyarakat sekitarnya tanpa kehilangan wawasan keilmuan

(Hasan, 1996: 60).



45Herry Porda Nugroho Putro

Filsafat perenialisme dikembangkan oleh Brameld (O’NMeil, 2001)

memandang bahwa sasaran pendidikan menghendaki adanya pewarisan

nilai dari generasi terdahulu ke generasi berikutnya melalui penyampaian

berbagai informasi atau mentransmisikan pengetahuan kepada peserta didik

(Hasan, 1996). Tujuan pewarisan nilai, budaya serta untuk memperkuat

integrasi bangsa sangat menonjol dan hal itu sebagai ciri dari kurikulum

perenialis. Pandangan filsafat perenialis menekankan pada transfer of culture

(Schubert).

Filsafat pendidikan progressivisme memandang  tujuan utama

sekolah adalah untuk meningkatkan kecerdasan praktis dan membuat siswa

lebih efektif dalam memecahkan berbagai masalah yang disajikan dalam

konteks pengalaman siswa pada umumnya. Pengembangan pembelajaran

harus memperhatikan kebutuhan individual yang dipengaruhi oleh latar

belakang sosial budaya dan mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif

sebagai warganegara dewasa, terlibat dalam pengambilan keputusan, dan

memiliki kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari.

Filsafat rekonstruksi sosial memandang pendidikan sebagai

wahana mengembangkan kesejahteraan sosial. Seperti dikemukakan oleh

O’Neil (2001), sekolah harus diarahkan kepada pencapaian tatanan

demokratis yang mendunia. Secara filosofis, seorang rekonstruksionis yakin

bahwa teori pada puncaknya tidak terpisahkan dari latar belakang sosial.

Pikiran adalah produk dari kehidupan masyarakat tertentu dan dalam waktu

tertentu pula. Oleh karena itu, tanpa mengabaikan nilai-nilai masa lalu, aliran

ini menghendaki agar setiap individu dan kelompok masyarakat mampu

mengembangkan pengetahuan, teori atau pandangan tertentu yang paling

relevan dengan kepentingan mereka melalui pemberdayaan peserta didik

dalam proses pembelajaran guna memproduksi pengetahuan baru.

Berangkat dari beberapa filsafat pendidikan di atas menurut Hasan

(2013) landasan filosofis Kurikulum 2013 adalah ekletik antara perenialisme,

essensialisme, humanisme, progresivisme, dan rekonstruksi sosial. Hal ini

berpengaruh terhadap pengembangan pembelajaran yang menekankan

pada proses pewarisan dan pengembangan budaya dengan memberikan
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dasar bagi peserta didik berpartisipasi, mengembangkan potensi dan jati

diri dengan menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar.

Dunia pendidikan dan Kurikulum 2013 saat ini bertumpu pada filsafat

pendidikan kontruksionisme. Filsafat konstruksionisme memusatkan

pembelajaran dengan menyiapkan siswa untuk memecahkan masalah,

pengetahuan dibangun dari pengalaman (Mergel, 1998: 2). Berdasarkan

pandangan tersebut pembelajaran menurut filsafat konstruksionisme berpijak

pada membangun pengalaman dan proses aktif siswa. Implikasi filsafat

konstruksionisme terhadap proses belajar digambarkan Jalal dan Supriadi

(2001: 98) sebagai pembentukan makna berdasarkan pengetahuan dan

lingkungan siswa. Dasar filsafat konstruktivisme juga berpijak pada pemikiran

Jean Piaget (Poedjiadi, 2001: 61) bahwa pengetahuan dibangun secara aktif

oleh siswa sendiri dengan berbagai cara (membaca, mendengar, bertanya,

menelusuri, melakukan eksperimen). Siswa dituntut memiliki kemampuan

berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan. Guru berfungsi sebagai

mediator, fasilitator, dan teman dengan menciptakan situasi kondusif agar

siswa dapat membangun pengetahuannya sendiri.

Dengan implimentasi filosofis konstruksionisme ini siswa dapat

lebih dewasa, trampil, inovatif, mandiri, dan mampu terlibat aktif dalam

komunitas lokal hingga global. Filsafat kontruksionisme dapat menjadi

pijakan menggagas pembelajaran yang menyenangkan, karena bertumpu

pada pengalaman siswa tentang lingkungan dan kehidupannya.

Pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan juga tidak dapat

dilepaskan dari teori belajar Piaget, Bruner, dan Asubel. Teori belajar Piaget

berangkat dari pemikiran bahwa perkembangan intelektual peserta didik

dapat dengan cara beradaptasi dan mengorganisir lingkungan sekitar.

Keterampilan intelektual dapat ditumbuhkan dengan model pembelajaran

penemuan, sehingga siswa menemukan generalisasi. Bruner (1960: 17)

melihat arti penting ingatan manusia, transfer, tekanan pada struktur dan

prinsip-prinsip pokok mata pelajaran.
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Kemampuan intelektual sebagai keterampilan berpikir ditunjukkan

dengan kemampuan menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi (Bloom,

1956: 38).  Keterampilan berpikir berguna untuk menyelesaikan suatu

masalah (Gagne, 1985: 89; Gredler, 1994: 191). Lingkungan diperlukan

sebagai sumber belajar dalam setiap pembelajaran, agar siswa dapat

berhasil dalam kegiatan di luar sekolah yang memerlukan keterampilan

berpikir, seperti  perkembangan IPTEK dan dampaknya bagi lingkungan.

2.2 Pendekatan Scientific Pada Kurikulum 2013

Pembelajaran pada kurikulum 2013 dikembangkan dengan

pendekatan scientific. Berdasarkan Kurikulum 2013 (Kemdikbud, 2013)

pendekatan  scientific memiliki esensi ilmiah bahwa pembelajaran

merupakan proses ilmiah untuk perkembangan dan pengembangan sikap,

keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Penalaran dalam pendekatan

ilmiah adalah penalaran induktif (memandang fenomena spesifik kemudian

menarik simpulan secara keseluruhan), penalaran deduktif (melihat

fenomena umum untuk kemudian menarik simpulan yang spesifik).

Pembelajaran dengan pendekatan ilmiah lebih menggunakan dimensi

pengamatan, penalaran, penemuan, pengabsahan, dan penjelasan tentang

suatu kebenaran.

Kemdikbud (2013) menegaskan bahwa pembelajaran dengan

pendekatan scientific menggunakan bahan ajar berdasarkan fakta yang dapat

dijelaskan dengan logika, sehingga peserta didik belajar berpikir secara

kritis dan analistis dalam memecahkan masalah serta mampu berpikir

hipotetik sebagaimana digambarkan dalam skema sebagai berikut:
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Pembelajaran pada Kurikulum 2013 berpijak pada pedagogik

modern (pendekatan scientific) pada semua mata pelajaran. Pembelajaran

dilakukan dengan menggali informasi melalui pengamatan, bertanya,

percobaan, selanjutnya mengolah informasi, menyajikan informasi,

dilanjutkan dengan menalar, kemudian menyimpulkan dan mencipta

(Kemdikbud, 2013).

III IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 DALAM PEMBELAJARAN IPS

Pembelajaran IPS perlu direkonstruksi agar sinergis dengan Kurikulum

2013. Inti dari Kurikulum 2013 dalam pembelajaran adalah memandang peserta

didik secara utuh (Humanisme), berbuat dan bernalar seperti kehidupan yang

sebenarnya. Hal ini sesuai dengan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu

menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik sebagai manusia

dan warga masyarakat untuk dipandu mencapai keselamatan dan kebahagiaan

yang setinggi-tingginya, meskipun dunia pendidikan menghadapi tiga perubahan

besar, yaitu: globalisasi/internasionalisasi, nasionalisasi, dan lokalisasi (Suyata, 2013).

Abad ke-21 pembelajaran yang dikembangkan dalam pembelajaran

IPS adalah: keterampilan berpikir kritis dan problem solving, keterampilan belajar

konstekstual, komunikasi, literasi informasi dan media, keterampilan kreativitas

dan inovasi, dan keterampilan bekerja sama (kolaborasi) (Bunyamin, 2013; NCSS,

2009). Pembelajaran IPS diarahkan pada problem solving dan proses kognitif

tingkat tinggi. Orientasi pada kombinasi membuat keputusan dan keterampilan

berpikir. Peserta didik dituntut aktif dan berpartisipasi berdiskusi di dalam kelas

maupun di luar kelas. Prinsip scientific inquiry ditekankan dalam pembelajaran

seperti social scientifist (Zevin, 2011). Kemampuan berpikir dalam pembelajaran

IPS dibangun dengan enam strategi, yaitu: the strategy of controversy, the strategy

of frame-of-reference, the strategy of comparison and contrast, the strategy of data

gathering, the strategy of drama, the strategy of mystery (Zevin, 2011: 126)

Pada pembelajaran IPS peserta dididik adalah young people yang

tumbuh dan berkembang sebagai warga bangsa, untuk itu sekolah dituntut

membangun pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pembelajaran IPS

sebagai dynamic social studies dengan mengajak peserta didik melakukan
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aktivitas discover dan inquiry seperti young social scientists. Peserta didik

belajar tentang keragaman melalui pendidikan multikultural, kebutuhan khusus,

dan gender. Empat pendekatan dalam pembelajaran adalah: the contributions

approach, the additive approach, the transformative approach, and the social

action approach.  Empat pendekatan ini menekankan pada pencarian data

untuk menetapkan keputusan dari masalah-masalah yang berhubungan

dengan berbagai suku bangsa dan kelompok masyarakat (Maxim, 2010). Hal

ini sejalan dengan Kurikulum 2013 dengan pembelajaran scientific.

King, Newmann, and Carmichael (2010: 55) mengembangkan

aunthentic intelectual work berkaitan dengan keterampilan berpikir seperti pada

Kurikulum 2013, tabel berikut kriteria dan standard aunthentic intelectual work:

Criteria Standards

Instruction Assignments Students Work

Construction Higher Order Construction of Analysis

of Knowledge Thinking  Knowledge

Disciplined Depth of Elaborated Disciplinary Concepts

Inquiry Knowledge  Written

and Student Communication

Understanding

Substantive Elaborated

Conversation Written

Communication

Value Beyond Connection to Connection to

School  the Real World  Students’ Lives
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3.1 Model Pembelajaran Kooperatif

Model pembelajaran kooperatif disebut dengan pembelajaran gotong

royong, karena menekankan pada kerja sama dan berangkat dari falsafah

homo homini socious (Lie, 2002: 27). Menurut Arends (1989: 402) :  “The

cooperative learning model grew out of an educational tradition emphasizing

democratic thought and practise, active learning, cooperative behaviour, and

respect for pluralism in multicultural societies.” (Model belajar kooperatif tumbuh

sebagai tradisi pendidikan dengan penekanan pada demokrasi dalam berpikir

dan bertindak, belajar aktif, prilaku kerjasama, dan tanggap pada kemajemukan

dalam masyarakat multikultur).

Pembelajaran kooperatif berangkat dari pemikiran John Dewey, Herbert

Thelan, dan kelas demokratis. Konsep Dewey tentang pendidikan (Arends, 1989:

403) “…that the classroom should mirror the larger society and be a laboratory for real-

life learning.” Tanggung jawab utama guru adalah melibatkan siswa menciptakan

penyelidikan ke dalam masalah interpersonal dan sosial. Prosedur ruang kelas oleh

Dewey ditekankan dalam bentuk kelompok kecil, problem-solving, pencarian jawaban

dan prinsip-prinsip demokrasi dengan interaksi satu sama lain (Arends, 1989: 403).

Sesudah Dewey, Herbert Thelen (1954; 1960) mengembangkan prosedur untuk

membantu siswa bekerja dalam kelompok. Kelas merupakan laboratorium atau

miniature democracy untuk tujuan studi dan penyelidikan masalah interpersonal dan

sosial. Thelen berdasarkan dinamika kelompok mengembangkan bentuk rinci dan

terstruktur tentang penyelidikan kelompok, dan mempersiapkan dasar konseptual

untuk mengembangkan pembelajaran kooperatif pada masa kini. Ciri pembelajaran

kooperatif (Arends,1989: 407) : Students work in teams to master academic materials,

Team are made up of high, average, and how achievers, Teams are made up of racially

and sexually mixed group of students, Reward systems are group oriented rather than

individually oriented. Contoh model pembelajaran kooperatif: Students Teams

Achievement Division (STAD), Jigsaw, Investigasi Kelompok (IK), tari bambu, lingkaran

besar-lingkaran kecil, tukar pasangan, dan lain-lain.

Kooperatif dalam pembelajaran menurut Stahl (1994) sesuai dengan

yang diharapkan  National Council for the Social Studies (NCSS)”...the basic

goal of social studies education is to prepare young people to be humane,

rational, participating citizens in a world that is becoming increasingly
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interdepedent.” Ditambahkan oleh Stahl (1994: 4) “Social Studies education is

committed to fostering human dignity, rational thinking, humane and civil

behavior, and active, responsible participation in the social, political, and

economic life in the many communities of which one is a member.” Stahl (1994)

menggambarkan pembelajaran kooperatif sesuai dengan sifat Pendidikan

IPS, karena pada pembelajaran kooperatif siswa dilatih dan ditumbuhkan

keterampilannya (memecahkan masalah) dalam kegiatan kelompok seperti

yang terjadi pada lingkungan masyarakat.

Stahl (1994: 29) membandingkan ruang kelas dalam pembelajaran

antara ruang kelas dengan pembelajaran tradisional dan kooperatif:

Menurut Slavin (2008: 4) pembelajaran kooperatif merujuk pada

berbagai macam metode, peserta didik bekerja dalam kelompok-kelompok

saling membantu, berdiskusi, berargumentasi, dan mengasah pengetahuan.

3.2 Pembelajaran Kontekstual

Pembelajaran kontekstual memiliki pengertian penerapkan Sikap,

Ketrampilan dan pengetahuan siswa dalam memecahkan masalah-masalah

dunia nyata atau masalah-masalah yang disimulasikan. Tujuan dari

pembelajaran kontekstual agar peserta didik mampu menghubungkan

pembelajaran di kelas dengan konteks kehidupan keseharian dalam rangka

membangun makna baru (Kemdikbud, 2013). Prinsip Pembelajaran

Kontekstual digambarkan dalam bagan berikut (Kemdikbud, 2013):

Traditional Classroom Cooperative Classroom

Do your own work Work with others to learn

Eyes to front and be quiet Eye to eye, knee to knee

Listen only to the teacher Listen to group members

Learn only from teacher/materials Learn from one’s peers within a group

Work alone Work within a small group as a group

Silence is “golden” Productive talk is desired

Teacher only makes decision Students make decisions

Learners are passive Learners are active
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Prinsip tersebut di implementasikan dalam kegiatan pembelajaran

seperti pada tabel berikut (Kemdikbud, 2013):
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Kesadaran siswa akan arti penting belajar dan materi pelajaran dapat

dikembangkan dengan model pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran

ini tengah dikembangkan di berbagai sekolah di Indonesia dan menjadi model

pembelajaran dalam Kurikulum 2013. Johnson (2002: 3) mengatakan

“Contextual teaching and learning engages students in significant activities that

help them connect academic studies to their context in real-life situations. By

making these connections, students see meaning in schoolwork.” (Mengajar dan

pembelajaran kontekstual aktivitas siswa penting yang membantu

menghubungkan studi akademis kepada konteks mereka di dalam situasi

kehidupan nyata. Dengan pembuatan hubungan ini, para siswa melihat arti

dalam kerja sekolah). Ditambahkan oleh Johnson (2002: 24) “Contextual teaching

and learning enables students to connect the content of academic subjects with

the immediate context of their daily lives to discover meaning.”

Pembelajaran kontekstual merupakan model pembelajaran yang

membantu guru menghubungkan kegiatan dan bahan ajar mata pelajarannya

dengan situasi nyata yang dapat memotivasi siswa untuk dapat menghubungkan

pengetahuan dan terapannya dengan kehidupan sehari-hari siswa sebagai

anggota keluarga dan masyarakat di mana dia hidup (Kasihani, 2002).

Menurut Johnson (2002: 11) “…CTL’s central message…is that

learning by doing causes us to make connections that yield meaning, and

when we see meaning, we acquire and retain knowledge and skills.”

Yulaelawati (2004: 119) mengatakan bahwa kegiatan siswa dalam

pembelajaran kontekstual: “ (1) relating (mengaitkan), (2) experiencing

(mengalami), (3) applying (mengaplikasikan), (4) cooperating (kerjasama),

dan (5) transferring (memindahkan).” CTL merupakan holistic system

meliputi delapan komponen (Johnson, 2002: 24): “(1) making meaningful

connections, (2) doing significant work, (3) self-regulated learning, (4)

collaborating, (5) critical and creative learning, (6) nurturing the individual,

(7) reaching high standards, (8) using authentic assessment.” Model

pembelajaran kontekstual menurut CTL Tim University of Washington

(Kasihani, 2002: 6) memiliki tujuh komponen utama “(1) constructivism, (2)

questioning, (3) inquiry, (4) learning community, (5) modeling,dan (6) authentic

assessment. “
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3.3 Model Pembelajaran IPS dengan Pendekatan Kontekstual

      dan Kooperatif Sains Teknologi Masyarakat (STM)

Model STM berangkat dari harapan agar peserta didik memiliki sikap

peduli terhadap masalah-masalah yang ada di lingkungannya, sehingga

pembelajaran menjadi kontekstual. STM menurut Yager (1996)”...is the

teaching and learning of science-technology in the context of human

experience”. Dasar pembelajaran model STM adalah: (1) meningkatkan

motivasi dan keterlibatan belajar peserta didik, (2) adanya rangkaian kegiatan

belajar dan action dapat mengkondisikan peserta didik untuk belajar secara

optimal sambil melatih secara langsung kemampuan dan ketrampilan

sosialnya, dan (3) belajar dengan latar lingkungan alam yang nyata.

Melalui model STM peserta didik belajar dalam konteks pengalaman

nyata, yang meliputi aplikasi keterampilan berpikir, memecahkan masalah,

apresiasi budaya, dan keterampilan mengambil keputusan yang akurat terhadap

hubungan kausal ilmu pengetahuan, teknologi, dan masyarakat. Dasar pemikiran

pembelajaran STM bahwa terdapat hubungan kausalitas antara ilmu

pengetahuan, teknologi dan masyarakat yang berputar secara siklus yang pada

akhirnya membuat kehidupan manusia lebih baik. Dikatakan oleh Yager (1996:

12) arti penting pembelajaran STM dilandasi oleh (1) masalah-masalah sosial

saat ini senantiasa berkaitan dan tidak mungkin terlepas dari ilmu pengetahuan

dan teknologi, (2) kemajuan iptek telah berdampak pada meningkatnya implikasi

sosial dan turbulensi moral dalam interaksi manusia, (3) perluasan iptek akan

menciptakan kondisi-kondisi sosial baru yang mungkin memiliki konsekuensi-

konsekuensi negatif disamping positif bagi lingkungan masyarakat dan

lingkungan alam (Yager, 1996: 12).

Beberapa alasan  pengembangan model pembelajaran STM secara

garis besar: (1) sadar bahwa iptek merupakan keterampilan yang harus dimiliki

setiap orang agar mampu mengantisipasi sedini mungkin dampak kemajuan

iptek, (2) iptek mengakibatkan perubahan-perubahan dalam kehidupan

manusia, cara kerja, cara berpikir, cara merasakan, (3) inovasi-inovasi teknologi

dapat diarahkan untuk memecahkan masalah manusia, (4) respon sosial

secara etis serta tersosialisasikan, dan (5) masyarakat semakin terpanggil

terhadap dampak dan manfaat iptek.
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Pelaksanaan model pembelajaran STM digambarkan dalam tabel

berikut (Lasmawan, 2004):

Langkah Fokus Kegiatan Pembelajaran

Inisiasi Isu-Topik - Penyajian tujuan pembelajaran

- Identifikasi isu sosial-teknologi yang berkaitan

dengan topik materi

- Identifikasi pengetahuan awal peserta didik-

Formulasi permasalahan

Langkah Fokus Kegiatan Pembelajaran

Eksplorasi Informasi Nilai -Penyajian konsep-konsep utama materi

pembelajaran

-Penentuan isu/masalah yang akan dikaji

-Klarifikasi nilai personal

Analisis Informasi –Dampak -Pengumpulan data empiris mengenai isu

-Analisis dampak dari masalah

-Identifikasi fihak-oknum yang bertanggung jawab

-Perumusan keputusan

-Penyajian laporan oleh masing-masing tim kerja

-Klarifikasi konsep materi pembelajaran

Formulasi Keputusan -Perumusan keputusan

-Penyajian laporan oleh masing-masing tim kerja

-Klarifikasi konsep materi pembelajaran

Pelaksanaan Aksi -Perencanaan aksi terhadap masalah yang telah dibahas

-Pelaksanaan aksi
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Metode yang digunakan dalam pembelajaran dengan

menggunakan STM adalah: metode inkuari, ceramah, eksperimen,

demokrasi, bermain peran, pemecahan masalah, diskusi, dan penemuan

(Anna. P, 2005: 85).  STM menjadi tema dan frameworks dalam pembelajaran

IPS (NCSS, 2009) bahwa kehidupan umat manusia atau masyarakat pada

masa kini tidak dapat lepas dari perkembangan teknologi yang pesat.

Paradigma pembelajaran IPS dituntut kesesuaiannya dengan

perkembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi.

3.4 Pembelajaran Inkuiri

Karakteristik pembelajaran inkuiri selain induktif adalah

keterampilan proses. Belajar dengan keterampilan proses berarti belajar

sebagai proses. Proses cara menemukan pengetahuan, melibatkan mental

siswa untuk menghayati subjek yang dipelajari. Inkuiri bukan berarti bertanya,

tetapi mencari makna lebih dalam dengan kegiatan intelektual agar dapat

lebih menghayati (Wiriaatmadja, 2002: 137). Beyer (1971: 10)  mengatakan

: “Inquiry is a quest for meaning that requires one to perform certain intelectual

operations in order to make experience…” Salah satu komponen utama

inkuiri adalah proses (Beyer: 1971) berupa operasi proses intelektual. Inkuiri

adalah keterampilan proses sebagai pendekatan belajar-mengajar yang

mengarah kepada pengembangan kemampuan mental, fisik, dan sosial

sebagai penggerak kemampuan dalam diri siswa.

Pembelajaran dengan mengggunakan model inkuiri merupakan

developing thinking, tujuannya seperti dikemukakan Savage dan Amtrong

(1996: 228) adalah :

Inquiry approaches encourage pupils to examine invidual places

of information for the purpose of developing explanatory principles and

generalizations. They encourage development of the kinds of rational

decision- making skills that pupils will need through their adult lives.

Pembelajaran inkuiri merupakan metode, guru dan murid bersama-

sama mengindetifikasi masalah yang menarik perhatian mereka dan

masyarakat, berdasarkan fakta-fakta dan nilai-nilai yang akan diuji sesuai

dengan kriterianya (Barr, Shermis, Barth, 1978: 99). Siswa pada pembelajaran
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inkuri dilatih ketajaman berpikirnya, sehingga menjadi warga masyarakat yang

mampu berpikir kritis dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-

hari (Sumaatmadja, 1984). Siswa dilatih mengidentifikasi masalah, membuat

perkiraan berbagai aspek sosial yang merupakan sebab akibat masalah

tersebut, menggali informasi berkenaan dengan permasalahan, dan akhirnya

dilatih menyusun alternatif pemecahan masalah.

Belajar inkuiri berbeda dengan pemecahan masalah (Hasan, 1996:

235-236). Pemecahan masalah adalah belajar berdasarkan kehidupan

sehari-hari, pembelajaran inkuiri berupa pemecahan masalah sesuai disiplin

ilmu tertentu. Pembelajaran inkuiri berdasarkan proses pengumpulan data

dan uji hipotesis, proses pengumpulan data pada belajar pemecahan

masalah tidak berlandaskan disiplin keilmuan tertentu. Pembelajaran inkuiri

mengembangkan berpikir aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi: (1)

perumusan masalah, (2) pengembangan hipotesis, (3) pengumpulan data,

(4) pengolahan data, (5) pengujian hipotesis, dan (6) penarikan kesimpulan.

Pembelajaran inkuiri didasari kebebasan disertai metode partisipasi

siswa pemecahan masalah secara ilmiah (Joyce, Weil, dan Calhoun, 2000:

176-177). Siswa pada pembelajaran inkuiri diajak bersikap bahwa

pengetahuan itu bersifat sementara (all knowledge is tentative), untuk itu

dilakukan penyelidikan (Suchman dalam Joyce, Weil, dan Calhoun, 2000:

176). Siswa mengembangkan pertanyaan “mengapa peristiwa itu terjadi ?”,

cara mendapatkan dan mengolah informasi secara logis-ilmiah untuk

menjawab “mengapa terjadi peristiwa tersebut”;  Suchman (dalam Joyce,

Weil, dan Calhoun, 2000: 176) mengatakan “He wants students to question

why events happen as they do and to acquire and process data logically and

he wants them to develop general intelectual strategies that they can use to

find out why thins are as they are.” (Siswa bertanya tentang peristiwa ketika

mereka melakukan, memperoleh dan memproses data secara logika dan

ingin mereka mengembangkan strategi intelektual yang dapat digunakan

untuk menemukan sebagaimana adanya). Penyelidikan dilakukan ketika

menemukan masalah, sadar dan analisis sebagai strategi berpikir.

Pembelajaran inkuri dilakukan secara kooperatif agar siswa kaya cara

berpikirnya dan belajar hakikat pengetahuan yang bersifat sementara.
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Terdapat lima phase pembelajaran inkuiri (Joyce, Weil, dan

Calhoun, 2000: 180) : (1) penyajian masalah (confrotation with the problem)

berupa penjelasan prosedur inkuiri (explain inquiry procedurs) dan masalah

(present discrepant event), (2) pengumpulan dan verifikasi data (data

gathering-verification) berupa pembuktian hakikat objek dan kondisi (verify

the nature of objects and coditions) dan menyelidiki situasi masalah (verify

the occurrence of the problem situation), (3) eksperimen dan pengumpulan

data (data gathering-experimentation) berupa memisahkan variabel yang

relevan, mengadakan hipotesis dan uji hubungan sebab akibat, (4)

merumuskan penjelasan (organizing, formulating an explanation) dengan

menyusun penjelasan (formulate rules or explanation). (5) mengadakan

analisis proses inkuiri (analyze of the inquiry process) dengan menganalisis

strategi (analyze inquiry strategy) dan mengembangkan inkuiri secara efektif

(develop more effektive ones).

Unsur-unsur pembelajaran inkuiri dikembangkan oleh Beyer (1979:

85) sebagai berikut:

 Identify a purpose or reason for learning    

Hipothesize alternative solution, answers or plans of attack

Test these hypotheses against available evidence

Develop conclusions about the accuracy of the hypothesized alternatives

or answers

Apply these conclusions to additional data
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3.5 Pembelajaran Berbasis Portofolio

Portofolio menurut Dasim (2002) diartikan kumpulan atau

dokumentasi hasil pekerjaan peserta didik yang disimpan pada suatu bundel.

Misalnya hasil tes awal (pretest), tugas-tugas, catatan anekdot, piagam

penghargaan, keterangan melaksanakan tugas terstruktur, hasil tes awal

(post-test). Sebagai suatu proses sosial pedagogis, portofolio adalah

collection of learning experience yang terdapat di dalam pikiran peserta

didik baik yang berujud pengetahuan (kognitif), keterampilan (skill), maupun

nilai dan sikap (afektif). Pembelajaran berbasis portofolio (portolio based

learning) dapat disandingkan dengan konsep penilaian yang dikenal dengan

istilah penilaian berbasis portofolio (portfolio based assessment).

Landasan model pembelajaran berbasis portofolio adalah (1)

Empat pilar pendidikan, yaitu:  learning to do (peserta didik diberdayakan

agar mau dan mampu berbuat untuk memperkaya pengalaman belajarnya

dengan meningkatkan interaksi dengan lingkungan fisik, sosial maupun

budaya), learning to know (peserta didik membangun pemahaman dan

pengetahuannya terhadap dunia sekitarnya), learning to be (peserta didik

membangun pengetahuan dan kepercayaan dirinya), learning to live together

(kesempatan berinteraksi dengan kelompok yang bervariasi akan

membentuk kepribadiannya untuk memahami kemajemukkan dan

melahirkan sikap-sikap positif dan toleran terhadap keanekaragaman dan

perbedaan hidup). (2) Pandangan konstruktivisme pandangan ini sebagai

filosofi pendidikan yang menganggap semua peserta didik mulai dari usia

taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi memiliki gagasan/pengetahuan

tentang lingkungan dan peristiwa/gejalanya, gagasan ini sudah dibangun

dalam wujud “schemata” (struktur kognitif). Para ahli pendidikan berpendapat

bahwa inti kegiatan pendidikan adalah memulai pelajaran dari “apa yang

diketahui peserta didik” dan guru berperan sebagai “fasilisator dan penyedia

kondisi”. (3) Democratic teaching, suatu bentuk upaya menjadikan sekolah

sebagai pusat kehidupan demokrasi melalui proses pembelajaran yang

demokratis yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi yaitu penghargaan

terhadap kemampuan, menjunjung keadilan, menerapkan persamaan

kesempatan dan memperhatikan keragaman peserta didik.
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Prinsip dasar pembelajaran berbasis portofolio mengacu pada prinsip

dasar pembelajaran, yaitu:  prinsip belajar siswa aktif (student active learning)

proses pembelajaran berpusat pada siswa dimana hampir seluruh aktivitas

siswa dimulai dari fase perencanaan di kelas hingga kegiatan lapangan dan

pelaporan, dan kelompok belajar kooperatif (cooperative learning) sebagai

proses pembelajaran berbasis kerjasama antarsiswa dan antar komponen-

komponen lain (seperti orang tua siswa dan lembaga terkait).

Prinsip dasar tersebut siswa belajar sebagai learning by doing siswa

belajar hidup berdemokrasi dan mengajar yang reaktif (reactive teaching),

ciri guru yang reaktif adalah: menjadikan siswa sebagai pusat kegiatan

belajar, pembelajaran dimulai dengan hal-hal yang sudah diketahui dan

dipahami siswa, selalu berupaya membangkitkan motivasi belajar siswa

dengan membuat materi pelajaran sebagai suatu hal yang menarik dan

berguna bagi kehidupan, dan segera mengenali materi dan metode

pembelajaran yang membuat siswa bosan (Dasim, 2002).

Implementasi pembelajaran IPS dengan pembelajaran kontekstual

dan kooperatif dapat dilakukan dengan memanfaatkan lingkungan sekitar

siswa. Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar dalam pendidikan

IPS dikembangkan berpijak pada pemikiran bahwa suatu lokalitas adalah

kekuatan sosial (Parcay dan Hass, 2000, 45) bahwa terdapat tiga levels

kekuatan sosial atau social forces dalam kurikulum, yaitu: national and

international level, community local, dan culture of the educational setting.

Ditambahkan oleh Woyach dan Benny (1989: 13) “Local interest group often

demand that content or materials about their particular ethnic group or issues

be included in the world studies curriculum.”

Materi pembelajaran IPS dan pendekatan pembelajarannya dituntut

memanfaatkan lingkungan dan budaya di sekitar siswa. Hal ini dapat

menumbuhkan kompetensi sosial budaya yang berujung pada kecintaan

pada lingkungan dan budaya serta memiliki keterampilan berpikir dalam

memelihara dan mengelola lingkungan. Siswa dapat menjadi sosok penerus

masyarakat, Sunnal dan Haas (2005: 207) mengatakan:

 ...students investigate and explore their social environment to

understand it and develop skills for future understanding, which
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may promote active civic participation. Such investigation and

exploration involve an attitude of respect for others and the

environment and willingnes to care appropriately for people and

the environment.

Peran lingkungan siswa sebagai sumber pembelajaran yang efektif

digambarkan oleh  Martorella, Beal, dan Bolick (2005: 128) “Middle-and

Secondary-level students also need to be guided in systematically using

their schools and communities as laboratories for social data. “

Budaya dan lingkungan sekitar peserta didik dapat

diimplementasikan dalam pembelajaran IPS dengan mengintegrasikan

pokok bahasan dan model pembelajaran dengan lingkungan dan budaya

di sekitar siswa. Pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk interaksi intensif

antara guru, siswa, dan lingkungan. Guru bertindak sebagai motivator,

fasilitator, dan pembimbing. Siswa bertindak aktif dengan diajak menggali

sumber dari lingkungan dan kooperatif.

Hasil penelitian (Herry, 2007; 2009) yang pernah dilakukan dengan

mengintegrasikan lingkungan dan budaya sekitar siswa  memperlihatkan

bahwa integrasi lingkungan dan budaya sekitar siswa dapat digunakan untuk

menjawab kondisi lingkungan dan pewarisan budaya. Kemampuan

intelektual dalam bentuk berpikir ilmiah peserta didik dapat berkembang.

Aktivitas pembelajaran dalam bentuk tahapan-tahapan ilmiah (menemukan

permasalahan, mengajukan hipotesis, menggali informasi, menguji

hipotesis, dan mengajukan kesimpulan) dapat dilakukan peserta didik.

Pembelajaran dengan mengedepankan budaya dan lingkungan

sekitar siswa sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013 dan dapat digunakan

sebagai salah satu pendekatan pembelajaran untuk penumbuhan

kompetensi sosial budaya di kalangan peserta didik. Hal ini terlihat dari

meningkatnya kemampuan siswa, dan kemampuan memecahkan

permasalahan sosial budaya dan lingkungan  dengan cara berpikir ilmiah.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa siswa mampu menjelaskan dan

menganalisis masalah-masalah yang menyangkut sosial, budaya, ekonomi,

dan lingkungan yang ada di lingkungan sekitarnya.
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Pembelajaran IPS dengan Kooperatif dan kontekstual terlihat sejak

awal pembelajaran guru berhasil membangun suasana demokratis dan

hangat dengan menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran, guru

berperanan sebagai motivator dan pembimbing. Guru tidak lagi dominan

dalam pembelajaran, kemampuan berpikir siswa berhasil ditumbuhkan

sehingga siswa mampu mengajukan permasalahan, mengajukan hipotesis,

menggali informasi, menguji hipotesis, dan mengajukan kesimpulan.

Meskipun guru tidak lagi dominan, peran guru sangat diperlukan.

Aktivitas guru yang kurang dapat berakibat pada lemahnya kegiatan

pembelajaran, untuk itu peran guru pada pembelajaran tetap diperlukan

sebagai motivator, pembimbing, dan pengarah.

Peran guru yang tidak kalah pentingnya adalah persiapan guru,

terutama contoh-contoh budaya yang ada di sekitar siswa dalam bentuk

permasalahan, hipotesis, mengumpulkan informasi, menguji hipotesis, dan

kesimpulan. Kreatifitas guru dan siswa diperlukan dalam mempersiapkan

informasi sebagai unsur fundamental dalam pembelajaran koperatif dan

kotekstual. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kreativitas guru

mempersiapkan informasi yang bersumber dari budaya dan lingkungan

sekitar siswa ternyata dapat menciptakan suasana berinkuiri. Ranah-ranah

pembelajaran seperti: kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai wujud

kompetensi siswa dapat  berkembang. Kemampuan kognitif siswa terlihat

dari meningkatnya pemahaman siswa akan materi pembelajaran.

Kemampuan kognitif juga diperlihatkan siswa dalam menjelaskan dan

merumuskan permasalahan, hipotesis, informasi, dan kesimpulan.

Kemampuan afektif terlihat dari aktivitas pembelajaran sejak awal

pembelajaran hingga akhir pembelajaran, siswa lebih termotivasi, berminat,

dan memiliki penghayatan. Suasana kelas menjadi hidup dan siswa dapat

berkreasi dan berolah pikir dalam bentuk kegiatan ilmiah. Berkembangnya

kemampuan afektif siswa juga terlihat dari substansi yang disusun siswa

berupa informasi tentang budaya dan lingkungannya.

Kemampuan psikomotor terlihat dari aktivitas siswa sejak

pendahuluan hingga penyusunan kesimpulan. Siswa tumbuh keberaniannya

dalam mempersiapkan pembelajaran di kelas, siswa mampu menyusun
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dan mengajukan permasalahan, hipotesis, menggali informasi, menguji

hipotesis, serta mampu menyusun kesimpulan. Kemampuan psikomotor

dapat dijadikan indikasi keterlibatan siswa dalam pemeliharaan budaya dan

lingkungan. Siswa belajar mengumpulkan fakta di lingkungannya. Siswa

belajar mengindentifikasi permasalahan berkaitan dengan nilai budaya dan

lingkungan, selanjutnya secara sosial berdiskusi memecahkan masalah.

Konsep-konsep sains, ekonomi, sosial, dan budaya dapat dipahami

siswa dengan mengkaitkan lingkungan sekitarnya. Konsep pasar misalnya,

siswa dapat belajar dari pertumbuhan dan perubahan pasar di lingkungannya.

Siswa telah mampu mengembangkan wacana pengertian pasar berdasarkan

potensi kekayaan alam sungai. Akhirnya siswa dapat menyimpulkan bahwa

sungai yang mengelilingi lingkungannya telah memberikan kontribusi dalam

perekonomian. Hal ini diperlihatkan siswa dalam contoh-contoh: pasar

terapung, angkutan barang, dan industri tradisional.

Pemahaman tentang konsep usaha dalam pelajaran ekonomi,

diintegrasikan dengan usaha masyarakat. Usaha-usaha tradisional seperti

pembuatan tikar dari purun, atap, rumbia, tanggui, perahu, dan perkakas

kayu telah mampu mengembangkan pengertian siswa tentang jenis-jenis

usaha. Siswa dapat dengan cepat memahami konsep yang berkaitan dengan

usaha. Demikian juga pemahaman tentang konsep lingkungan asli dan

buatan dalam pelajaran geografi. Pemanfaatan lingkungan alam asli seperti

sungai dan rawa serta lingkungan buatan yang ada di sekitar siswa, telah

mampu menumbuhkan pemahaman siswa tentang pengertian lingkungan.

Konsep sumber daya alam dapat dipahami siswa dengan mengindentifikasi

sumber daya alam yang ada di sekitar siswa. Siswa terlihat dapat lebih

mengetahui kekayaan alam flora, fauna, dan lingkungannya.

Konsep-konsep ilmu sosial yang selalu dianggap sukar dan tidak

menarik dapat diarahkan menjadi mudah dan menarik dengan

menggunakan konsep-konsep yang berasal dari lingkungan sekitar siswa.

Hal ini dapat diketahui dari tumbuhnya minat dan motivasi siswa bila budaya

dan lingkungan sekitar siswa include dalam pembelajaran.
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IV PENUTUP

Pembelajaran IPS berdasarkan Kurkulum 2013 memiliki tujuan

agar peserta didik belajar bagaimana belajar dan belajar menjadi sesuatu

yang menyenangkan. Keberhasilan dari pembelajaran ditandai dengan

pemahaman mendalam tentang konsep-konsep dan mengimplementasikan

dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik memiliki kompetensi akan

kegunaan belajar bagi kehidupan manusia, dan dampak dari penggunaan

sains bagi kehidupan manusia dan lingkungan.

Model pembelajaran bertumpu pada landasan filosofis pendidikan

terutama konstruksionisme, guru membangun pengalaman yang dimiliki

seluruh siswa dalam pembelajaran. Model pembelajaran juga bertumpu

pada teori belajar yang mengajak siswa berpikir ilmiah. Teori belajar ini

sesuai dengan karakteristik peserta didik yang selalu ingin tahu. Dalam

pembelajaran guru dituntut mengembangkan seluruh kecerdasan siswa

secara utuh dan terpadu.

Model pembelajaran IPS yang dapat dikembangkan berpijak pada

pembelajaran kontektual dan pembelajaran kooperatif dalam bentuk

pembelajaran Science Technology Society atau Sains Teknologi Masyarakat

(STM), bentuk pembelajaran yang bertumpu pada pemahaman dan

keterampilan tentang kegunaan dan akibat dari sains atau teknologi. Model

pembelajaran inkuiri, bentuk pembelajaran yang menekankan pada

pemecahan masalah dengan berdasarkan kaidah ilmiah. Model

pembelajaran berbasis portofolio, siswa diajak belajar sambil beraktivitas

bersama-sama dalam memecahkan permasalahan.

Beberapa model pembelajaran di atas dalam aplikasinya perlu

memperhatikan pokok bahasan, jenjang pendidikan, dan lingkungan.

Pemilihan yang tepat dan pelaksanaan yang terencana diharapkan dapat

melahirkan peserta didik cerdas yang memiliki kearifan lokal, siap bersaing

dalam lingkup global, dan gemar belajar. Bagan di bawah ini merupakan

pengembangan model-model pembelajaran IPS berdasarkan Kurikulum

2013:
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 Tujuan PIPS 

 

Lingkungan  

Sekitar Siswa 

 

Filsafat 

Pendidikan 

 

Teori Belajar 

 

 

Kurikulum 

2013 

Pembelajaran 

Scientific 

 

Pembelajaran 

Kooperatif 

 

Pembelajaran 

Kontekstual 
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KURIKULUM, STANDAR KOMPETENSI,

DAN PEMBELAJARAN SOCIAL STUDIES

PADA PENDIDIKAN DASAR DI NEW ZEALAND
Syaharuddin

I PENDAHULUAN

Kajian tentang kurikulum menurut Hasan (tt: 1) tidak terlepas dari

tiga hal penting, yakni pengertian kurikulum, posisi kurikulum dalam

pendidikan dan proses pengembangan kurikulum. Ketiga hal tersebut dalam

hal ini sangat penting karena pengertian seseorang terhadap arti kurikulum

menentukan posisi kurikulum dalam dunia pendidikan dan pada gilirannya

posisi tersebut menentukan proses pengembangan kurikulum. Ia

menegaskan, bahwa orang  seringkali mengartikan kurikulum begitu sempit

dan teknis, yakni mengenai komponen  tertentu yang harus ada dalam

kurikulum, seperti sejumlah mata kuliah di Perguruan Tinggi atau mata

pelajaran pada tingkat persekolahan.  Padahal, kurikulum menyangkut

persoalan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran (UU

Sisdiknas No. 20 Tahun 2003), sebagaimana menurut Oliva (1997: 12 dalam

Hasan, tt: 2) kurikulum adalah sebuah bangunan atau konsep atau verbalisasi

ide yang sangat kompleks atau juga seperangkat ide.

Proses pembelajaran di sekolah tidak akan dapat dilaksanakan

secara maksimal, tanpa adanya sebuah kurikulum. Hal ini mengingat tidak

adanya kepastian yang dapat dijadikan landasan  oleh semua pelaku

pendidikan dalam melangsungkan proses dan evaluasi pembelajaran.

Kurikulum merupakan seperangkat rencana, isi, pengaturan, bahan

pelajaran, cara dan pedoman untuk melangsungkan proses pembelajaran

(UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003). Untuk itu, kurikulum dan pengembangan

kurikulum merupakan sebuah keharusan untuk dapat melangsungkan

proses pembelajaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan terukur.  Di sisi

lain, kurikulum akan menunjukkan arah dan filosofi pendidikan yang akan

dikembangkan oleh suatu negara.
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Dalam tulisan ini akan diuraikan kurikulum social studies atau

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar di New Zealand. Ada

beberapa alasan yang melandasi pemilihan pilihan kajian, yaitu: (1) masyarakat

New Zealand adalah masyarakat multikultural, baik dari segi etnis, bangsa,

agama dan bahasa; (2) New Zealand adalah negara yang dianggap berhasil

dalam pendidikan dan pendidikan multikultural khususnya yang berkaitan

dengan persoalan masyarakat pribumi (Maori) dan pendatang. Te o Aotearoa

Marautanga adalah sebuah bagian konsep kurikulum pendidikan New Zealand

yang khusus dirancang untuk penduduk pribumi (Maori).

Selandia Baru memiliki populasi sekitar 4 juta. Sekitar 80% dari

populasinya adalah turunan Eropa. Suku Maori adalah kelompok  etnik kedua

terbesar (14,7%). Sekitar tahun 1996 dan 2001, jumlah orang Asia (6,6%)

melewati jumlah orang Kepulauan Pasifik (6,5%). Kristen  adalah agama

dominan di Selandia Baru, meskipun hampir 40% populasinya tidak memiliki

agama. Denominasi utama Kristen adalah Anglikan, Presbiteranian, Katolik

Roma, dan Methodist. Hasil sensus  menyatakan, agama minoritas di New

Zealand yakni Hindu, Buddha, dan Islam. Terdapat lebih dari 36.000 Muslim

di Selandia Baru yang sebagian besar adalah pendatang baru dan pengungsi

(http://id.wikipedia.org/wiki/Selandia_Baru, diunduh tanggal 6 November

2012).  Satu diantara 25 negara teratas dunia dalam inovasi ekonomi seperti

menambah pengetahuan dan penelitian untuk produk utama tradisionalnya.

Selandia Baru memiliki tiga bahasa resmi, Maori yang merupakan bahasa

tangata whenua, orang-orang pribumi; Inggris; dan bahasa isyarat Selandia

baru. (http://www.minedu.govt.nz/theMinistry/EducationInNewZealand.aspx,

diunduh tanggal 5 November 2012).

II KURIKULUM  SOCIAL STUDIES PADA PENDIDIKAN DASAR

    DI NEW ZEALAND

Program pendidikan wajib belajar di New Zealand dimulai dari

pendidikan dasar hingga pendidikan menengah atas. Primary school adalah

level pertama wajib belajar yang diikuti oleh anak didik sejak usia 6 tahun

hingga 11 tahun dan diklasifikasikan dengan istilah Year 1 – 6. Intermediate

atau middle schooling  dimulai dari Year 7 - 8 diikuti oleh anak didik berusia
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12 tahun hingga 13 tahun. Selanjutnya, Year 9 –13 merupakan Secondary

Education. Sebagaimana tampak gambar berikut:

Pendidikan IPS diberikan kepada anak didik pada jenjang primary

education hingga secondary education. “Dokumen kurikulum New Zealand

menguraikan bahwa pembelajaran dalam ilmu-ilmu sosial diberikan untuk

semua siswa di level 1-5”. Pada Year 1 -10  IPS yang diberikan merupakan

materi IPS yang terpadu yang bahan materinya diperoleh dari ilmu-ilmu sosial

dan humaniora. Sementara, IPS yang diberikan pada Year 11 –13 adalah IPS

yang disajikan secara separated dengan subject matter geografi, sejarah, dan

ekonomi. Sosial Studies dalam kurikulum Selandia Baru yang disajikan pada

level 1-5 (year 1-10) merupakan dasar untuk level 6-8 (year 11-13)  (Ministry of

Education, tt : 7). Dalam kajian kurikulum, hal itu disebut dengan sequence

(berurutan). Di beberapa negara, seperti Indonesia, IPS tampak tidak berurutan

pada jenjang pendidikan dasar (SD/SMP) dan pendidikan menengah (SMA),

sehingga ada kecenderungan materi berulang pada kelas-kelas yang berbeda,

hanya sedikit lebih dalam dari sisi materi.
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Arti penting pendidikan IPS di New Zealand seiring dengan tujuan

sistem pendidikan di negara tersebut yaitu:

Menetapkan standar prestasi yang tinggi melalui program yang

memungkinkan semua siswa untuk menyadari potensi penuh mereka

sebagai individu dan mengembangkan nilai-nilai yang diperlukan

untuk menjadi anggota penuh dari masyarakat New Zealand.

Pengembangan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan yang

dibutuhkan oleh siswa New Zealand adalah agar mereka dapat

bersaing dengan sukses dalam dunia modern yang selalu berubah

(Unesco-IBE, http://www.ibe.unesco.org, diakses 21 Oktober 2012).

Pendidikan IPS di New Zealand bertujuan untuk mengembangkan

kemampuan anak didik sebagai warganegara untuk dapat berpartisipasi

dalam dinamika perubahan sosial dengan penuh percaya diri dan rasa

tanggungjawab. Kajian ini membantu anak didik memahami dunianya dan

memberi keterampilan dan pengetahuan agar anak didik mampu

mengambil bagian dalam kehidupan di masyarakat. Anak didik belajar

mengembangkan berfikir secara kritis mengenai perilaku manusia dan

mengeksplorasi nilai-nilai dan pandangan yang berbeda. Anak didik belajar

menginvestigasi dan mengeksplorasi isu-isu sosial yang penting, membuat

keputusan, bekerja secara kooperatif, dan membangun pengetahuan tentang

sejarah, tanah air mereka dan masyarakat mereka. Anak didik akan mencapai

tujuan tersebut apabila mereka dapat mengembangkan pengetahuan dan

pemahaman tentang masyarakat (Ministery of Education, tt: 8).

Penjelasan tersebut sejalan dengan pendapat Stahl (1994) bahwa

fokus studi sosial adalah kompetensi kewarganegaraan (civic competence),

maksudnya adalah agar peserta didik dapat meningkatkan kualitas hidupnya

baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Diantara kunci

persoalan ini adalah adanya kerjasama dan komitmen antara para pemimpin

politik, dewan sekolah, dan juga beberapa komitmen yang harus dibangun.

Komitmen dalam hal ini adalah diantaranya yakni ketersediaan SDM yang

memadai, tingkat kesejahteraan, dan manajemen guru maupun peserta

didik (http://www.socialstudies.org/standards/foreword, diakses tanggal 3

November 2012).
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Tujuan pendidikan IPS juga mengembangkan kecakapan-

kecakapan essensial (essential skills) yaitu “communication skills, numeracy

skills, information skills, problem solving skills, self-management and

competitive skills, social and cooperative skills, physical skills, work and study

skills (Ministry of Education, tt: 19). Tujuan itu dicapai melalui proses

pembelajaran IPS yang penekanan pada inquiry, values exploration, dan

social decision making. Ketiga konsep itu ada kemungkinan mengadopsi

dari Banks (1990) dalam bukunya “Teaching Strategis for Social Studies:

Inquiry, Valuing, and Decission Making”. Kurikulum Social studies di New

Zealand menjelaskan ketiga proses tersebut. Proses penyelidikan (inquiry)

melibatkan siswa dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang

orang-orang, kelompok, komunitas, dan masyarakat. Permintaan difokuskan

melalui penggunaan pertanyaan atau hipotesis. Siswa mengumpulkan

informasi dan mengolahnya dalam kaitannya dengan fokus penyelidikan.

Dari informasi yang diproses, mereka membuat generalisasi, kesimpulan,

dan mengkomunikasikan. Selanjutnya mereka melakukan proses informasi

dan temuan dan terakhir melakukan refleksi dan evaluasi.

Proses eksplorasi nilai-nilai (values exploration) melibatkan siswa

dalam memeriksa dan menjelaskan nilai-nilai mereka sendiri dan orang

lain dalam kaitannya dengan isu-isu di masyarakat. Siswa juga akan

memeriksa nilai-nilai kolektif yang berbasis sistem struktur. Nilai eksplorasi

biasanya dimulai dengan siswa mengidentifikasi dan menjelaskan ruang

posisi nilai dalam kaitannya dengan konsep atau masalah. Dengan

mengidentifikasi dan menjelaskan posisi nilai-nilai ini, siswa dapat

mengkritik sudut pandang tertentu dan merefleksikan posisi mereka sendiri,

mengevaluasi kembali dalam temuan mereka secara jelas. Mereka juga

bisa memahami tentang cara-cara dimana masyarakat mencoba untuk

menangani konflik nilai dan berusaha untuk melihat beberapa kesepakatan

tentang nilai-nilai yang mendasari dalam rangka membangun dasar untuk

orang-orang dan kelompok untuk hidup yang bekerja bersama-sama.

Proses mengambil keputusan (social decission making) melibatkan

siswa dalam menerapkan pengetahuan dan mengembangkan keterampilan

mereka saat mereka membuat keputusan tentang tindakan yang dapat
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diambil pada berbagai isu dan masalah dalam masyarakat. Siswa

mengidentifikasi dan mengklarifikasi masalah sosial, dan kemudian

menyarankan berbagai strategi yang mungkin dapat dilakukan untuk

mengatasi masalah tersebut (Ministry of Education, tt: 17-18). Lebih jelasnya

dapat dilihat pada gambar  berikut:

Ket: Pengajaran dan pembelajaran Sosial Studi dalam kurikulum Selandia

Baru dibangun dalam lima konsep studi sosial dan tiga proses.

Di New Zealand pendidikan IPS diberikan mulai dari Primary

Education (year 1-8) sampai Secondary Education (Year 9-10).

Pengembangan pembelajaran IPS di New Zealand yakni terintegrasi pada

tingkat  primary education,  middle schooling, secondary education.

Gambaran struktur tersebut, menunjukkan pemikiran psikologi gestalt dan

menjadi dasar pengembangan IPS di New Zealand. Pokok pandangan

psikologi gestalt ialah objek atau peristiwa tertentu akan di pandang sebagai

suatu keseluruhan yang terorganisasikan. Makna suatu objek atau peristiwa

adalah terletak pada keseluruhan bentuk atau konfigurasi dan bukan bagian-

bagiannya. Jadi, suatu objek atau peristiwa dapat dilihat maknanya apabila

diamati dari segi keseluruhannya dan bukan jumlah bagian-bagian (Surya,

2004:  30-31).
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Pemikiran psikologi gestalt dalam konteks pendidikan IPS didasarkan

pada gagasan atau ide bahwa fenomena sosial sangat bervariasi. Fenomena

sosial merupakan kenyataan sosial yang terwujud dalam suatu sistem yang

tidak sederhana. Variabel-variabel penyebab fenomena sosial sangat luas.

Fenomena sosial merupakan perpaduan berbagai aspek kehidupan yang

multidimensional, merupakan suatu sistem yang tidak sederhana.

Pendidikan IPS sebagai kajian tentang kehidupan masyarakat

dihadapkan pada realitas bahwa kehidupan manusia dalam bermasyarakat

merupakan suatu dinamis. Dinamika ini mengungkapkan bahwa manusia

bukan makhluk biologik semata-mata melainkan makhluk sosial, budaya,

ekonomi, politik, hukum, psikologis dan sebagainya. Kehidupan manusia

sebagai suatu kebulatan. Kehidupan manusia adalah perpaduan dari segala

aspek. Dalam perpaduan itu, segala aspek tersebut membentuk multiaspek

dan uniaspek. Untuk kehidupan manusia secara wajar segala aspek tersebut

dipelajari dalam kaitannya satu sama lain. “Pendidikan IPS mengambil peran

sebaik-baiknya atas kenyataan realitas sosial yang sistemik itu”

(Sumaatmadja, 1986: 22).

Pengembangan pembelajaran IPS terpisah pada secondary education

(Year 11 – 13) di New Zealand. Hal ini menunjukkan pemikiran filosofis

essensialisme dan pereniallisme menjadi dasar pengembangan IPS di New

Zealand. Pandangan filosofis essensialisme menekankan kurikulum sebagai

media pendidikan untuk cultivation of the intellect, academic excellence.

Pandangan ini juga dianut oleh para filsuf aliran perenialisme yang menekankan

pada cultivation of rational power, academic exellence (Hasan, 2007: 3).

Berdasarkan filsafat essensialisme dan perenialisme kurikulum IPS

berpusat pada subject matter. Dengan kata lain, pendidikan IPS disajikan

secara monodisiplin. “Filsafat essensialis dan perenialisme menekankan

bahwa yang menjadi inti dari usaha dieliminir. Misalnya dengan

menggantinya dengan istilah “kajian Keindonesiaan” (Indonesian studies).

Penyajian pembelajaran IPS secara terpisah lebih kepada

pengembangan desain kurikulum IPS sebagai teaching concept. Desain ini

lebih ditekankan kepada pemahaman structure of knowledge. Hal ini wajar

dikembangkan pada jenjang secondary education (Year 11-13) di New
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Zealand, sebab di negara itu jenjang pendidikan tersebut memang sebagai

jenjang pendidikan untuk mempersiapkan anak didik melanjutkan ke

perguruan tinggi (PT).

Ditinjau dari arti penting pendidikan IPS di persekolahan, New

Zealand  memandang bahwa pendidikan IPS mempunyai peran yang sangat

urgen untuk membangun seluruh potensi  kemanusiaan yang dimiliki secara

alamiah oleh peserta didik. Negara ini memiliki paradigma mengenai peran

urgen pendidikan IPS, yakni dapat mengembangkan peserta didik dalam

hal kemampuan akademik maupun performa sehingga mereka tidak

teralienasi dari kehidupan masyarakatnya dan lingkungannya.

Telaah terhadap arti penting pendidikan IPS di New Zealand

menunjukkan bahwa pembelajaran IPS di persekolahan merupakan proses

memberdayakan dan membudayakan peserta didik. Dalam konteks teori,

pembelajaran yang memberdayakan dan membudayakan adalah

pendidikan yang memberikan rangsangan intelektual dan nilai praksis,

sehingga peserta didik mampu berpartisipasi dalam masyarakat dan

menjadi anggota masyarakat.

Tujuan pendidikan IPS di New Zealand tidak hanya

mengembangkan pengetahuan dan pemahaman anak didik tentang realitas

sosialnya sebagai dunia ide tetapi juga realitas sosialnya sebagai dunia

empirik yang dihadapi dan dialaminya. Perubahan sosial dan keberhasilan

dalam kehidupan di masyarakat merupakan petunjuk bahwa

pengembangan kurikulum IPS di New Zealand berpijak pada filosofis

pragmatisme dan rekonstruksionisme.

Pragmatisme menekankan pada hubungan yang erat antara

pengetahuan dan tindakan dalam mengatasi masalah (Johnson, 1990: 5).

Pengetahuan menurut penganut pragmatisme berakar pada pengalaman.

Manusia mempunyai akal pikir kejiwaan yang aktif dan menjelajah bukan

sekadar akal pikir kejiwaan yang pasif dan reseptif. Sebagai akibatnya,

manusia tidaklah begitu saja menerima pengetahuan, manusia

mereproduksi dan merekonstruksi pengetahuan karena manusia

berinteraksi dengan lingkungan. Upaya pencarian pengetahuan adalah

sebuah transaksi. Manusia berbuat terhadap lingkungannya kemudian
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manusia mengalami konsekuensi-konsekuensi tertentu. Manusia belajar

dari pengalaman transaksionalnya dengan dunia yang mengitarinya.

Filsafat pragmatisme menjadi rujukan kritis pengembangan

kurikulum. Pemikiran pragmatisme secara substantif memberikan dasar

pemikiran tentang pendidikan IPS untuk kehidupan. Kurikulum IPS

dikembangkan agar anak didik tidak teralienasi dari kehidupan sosial dan

lingkungannya. Disamping itu juga agar anak didik memiliki kemampuan

menginternalisasi, bersosialisasi, maupun mengintegrasikan dirinya ke

dalam struktur sosial, pranata sosial, institusi sosial sebagai social order

(hukum-hukum yang mengatur keseimbangan sosial).

Pendidikan IPS di New Zealand pada pendidikan dasar atau pada

level 1-5 (year 1-10) tidak hanya menekankan pada aspek pragmatisme

kehidupan sosial, namun juga mempunyai keterkaitan erat dengan

globalisasi, yakni mempersiapkan anak didik agar mampu menghadapi

tantangan berat yang ditandai dengan cepatnya perubahan global.

Pendidikan IPS berupaya mempersiapkan peserta didik agar ia dapat

menjalankan perannya di masa mendatang. Dalam unsur ini jelas bahwa

pendidikan tersebut menganut paham pendidikan yang sering disebut dengan

istilah rekonstruksionisme3" (Hasan, 1995: 5).

Rekonstruksionisme merupakan kelanjutan dari gerakan

progresifisme yang dilandasi oleh pemikiran Dewey. Filsafat pendidikan

rekonstruksionisme menurut Brameld (1965) merupakan proses edukatif

yang didasarkan pada suatu pencarian yang terus menerus untuk suatu

masyarakat yang lebih baik. Hasil logis dari pencarian ini pada akhirnya

merupakan realisasi dari demokrasi dunia yang luas. Melalui pendekatan

rekonstruksionis, maka peserta didik dilatih untuk bersikap kritis terhadap

berbagai gejala sosial. Kurikulum pendidikan merupakan subject matter

yang berisikan masalah-masalah sosial, ekonomi, politik, yang dihadapi

manusia termasuk masalah-masalah sosial dan individu itu sendiri.

Berdasarkan pemikiran rekonstruksionisme, kurikulum pendidikan IPS

merupakan instrumen untuk membentuk keyakinan anak didik dan

mengarahkan perhatiannya ke masa depan. Kurikulum pendidikan IPS

berbasis filsafat rekonstruksionisme dapat menjadi penggerak utama
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pencerahan problem-problem sosial dan agitator untuk perubahan sosial.

Disamping itu, dapat memunculkan kesadaran anak didik terhadap

persoalan-persoalan sosial dan mendorong anak didik secara aktif

memberikan solusi.

Tujuan pendidikan IPS di New Zealand adalah untuk memberikan

perhatian yang sama terhadap pengembangan berbagai kecerdasan. Hal

tersebut tampak pada kecakapan-kecakapan essensial yang harus dimiliki

oleh anak didik dan kecakapan tersebut adalah kemampuan yang harus

dikuasai oleh anak didik  dalam mengkaji dan mencari solusi atas persoalan-

persoalan sosial yang dihadapi.

Filsafat konstruktivisme juga menjadi rujukan kritis dalam

pengembangan kurikulum IPS di negeri ini. Hal itu tampak pada konten

kurikulum dan beberapa model strategi pembelajaran yang diterapkan pada

level 1-5. Asumsi penting dari konstruktivisme adalah  situated cognition

(kognisi yang ditempatkan atau konteks) (Santrock, 2004: 391). Konsep ini

mengacu pada ide bahwa pemikiran selalu ditempatkan atau disituasikan

dalam konteks sosial dan fisik, bukan dalam pikiran seseorang. Pengetahuan

diletakkan dan dihubungkan dengan konteks dimana pengetahuan tersebut

dikembangkan. Cobern (1991: 5) menyatakan konstruktivisme bersifat

“contextual”. Berdasarkan pemikiran-pemikiran itu maka pembelajaran harus

diciptakan semirip mungkin dengan situasi “dunia nyata,” atau sering disebut

sebagai pembelajaran kontekstual.

III Pengorganisasian Konten Kurikulum PIPS pada Pendidikan Dasar

   di New Zealand

Pendidikan IPS bertujuan mengembangkan kemampuan anak didik

sebagai warganegara yang berpartisipasi dalam perubahan sosial dengan

penuh percaya diri dan bertanggung jawab. Tujuan tersebut dicapai melalui

pengembangan pengetahuan dan pemahaman tentang masyarakat dengan

mempelajari: (1) organisasi masyarakat dalam kelompok dan hak-hak, peran,

dan tanggung jawab orang ketika mereka berinteraksi dalam kelompok, (2)

kontribusi budaya dan warisan identitas dan sifat dan konsekuensi dari interaksi

budaya, (3) interaksi orang dengan tempat dan lingkungan dan cara-cara dimana
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orang mewakili dan menginterpretasikan tempat dan lingkungan, (3) hubungan

antara orang dan peristiwa, waktu, dan interpretasi, (4) pengelolaan sumber

daya dan rakyat dalam kegiatan ekonomi, dan dengan mengembangkan

keterampilan karena mereka menggunakan studi proses-proses sosial, (5) untuk

pembelajaran tentang masyarakat dan untuk memungkinkan mereka untuk

berpartisipasi dalam masyarakat (Ministry of Education, tt : 8).

Materi pendidikan IPS pada pendidikan dasar yang dipelajari oleh

anak didik di New Zealand mulai dari primary education (Year 1-5) yaitu: (1)

social organization ; (2) culture and heritage ; (3) place and environment ; (4)

time, continuity, and change ; (5) resources and economic activities.

Berdasarkan dokumen Social Studies in The New Zealand

Curriculum, pada pendidikan dasar (SD) (Year 1-5) kemampuan-kemampuan

yang harus dimiliki oleh anak didik sebagai berikut:

 LEVEL MATERI

 I Siswa akan mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman

untuk :

1. Memahami bagaimana milik kelompok adalah penting bagi orang-orang;

2. Memahami bahwa orang memiliki peran yang  berbeda dan tanggung

jawab sebagai bagian dari partisipasi mereka dalam kelompok;

3. Memahami bagaimana masa lalu adalah penting bagi orang;

4. Memahami bagaimana tempat di New Zealand yang signifikan bagi individu

dan kelompok;

5. Memahami bagaimana budaya dari orang-orang di New Zealand

dinyatakan dalam kehidupan   sehari-hari mereka.

II Siswa akan mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam

konteks untuk:

1. Memahami bahwa orang memiliki peran sosial, budaya, dan ekonomi,

hak, dan tanggung jawab;

2. Memahami bagaimana orang membuat pilihan untuk memenuhi kebutuhan

dan keinginan mereka;

3. Memahami bagaimana praktek-praktek budaya mencerminkan dan

mengungkapkan kebiasaan masyarakat, tradisi, dan nilai-nilai;
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4. Memahami bagaimana waktu dan perubahan mempengaruhi kehidupan

masyarakat;

5. Memahami bagaimana tempat mempengaruhi orang dan tempat-tempat

orang berpengaruh;

6. Memahami bagaimana orang membuat kontribusi yang signifikan kepada

masyarakat New Zealand;

7. Memahami bagaimana status Mâori sebagai Tangata whenua signifikan

bagi masyarakat di New Zealand.

III Siswa akan mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan

pengalaman untuk:

1. Memahami bagaimana kelompok membuat dan menerapkan aturan dan

undang-undang.

2. Memahami bagaimana praktek-praktek budaya bervariasi tetapi

mencerminkan tujuan yang sama.

3. Memahami bagaimana orang melihat dan menggunakan tempat berbeda.

4. Memahami bagaimana orang membuat keputusan tentang akses dan

penggunaan sumber   daya.

5. Memahami bagaimana orang mengingat dan merekam masa lalu dengan

cara yang berbeda.

6. Memahami bagaimana migrasi awal Polinesia dan Inggris ke New Zealand

dan kaitannya dengan penduduk lokal.

7. Memahami bagaimana pergerakan orang mempengaruhi keragaman budaya

dan interaksi di   New Zealand.

IV Siswa akan mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan

pengalaman untuk:

1. Memahami bagaimana cara kepemimpinan kelompok diperoleh dan

dilakukan   memiliki konsekuensi bagi masyarakat;

2. Memahami bagaimana orang menyampaikan dan mempertahankan

budaya dan warisan untuk alasan yang berbeda dan bahwa ini memiliki

konsekuensi bagi orang-orang;

3.  Memahami bagaimana eksplorasi dan inovasi menciptakan peluang dan

tantangan bagi   orang-orang, tempat, dan lingkungan;

4. Memahami bahwa peristiwa memiliki sebab dan akibat;
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5. Memahami bagaimana produsen dan konsumen menggunakan  hak

mereka dan memenuhi  tanggung jawab mereka;

6. Memahami bagaimana kelompok formal dan informal membuat keputusan

yang berdampak pada masyarakat;

7. Memahami bagaimana orang berpartisipasi secara individual maupun

kolektif dalam menanggapi tantangan masyarakat

V Siswa akan mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk:

1. Memahami bagaimana sistem pemerintahan di New Zealand dijalankan

dan mempengaruhi    kehidupan masyarakat, dan bagaimana mereka

membandingkan dengan sistem pemerintahan negara lain;

2.  Memahami bagaimana Perjanjian Waitangi1 yang menanggapi secara

berbeda oleh orang- orang dalam waktu yang berbeda dan tempat;

3.  Memahami bagaimana dampak interaksi budaya pada masyarakat;

4.  Memahami tentang migrasi dan bagaimana hal ini memiliki konsekuensi

bagi orang-orang dan tempat;

5.  Memahami bagaimana keputusan ekonomi berdampak pada orang,

masyarakat, dan bangsa;

6.  Memahami bagaimana manajemen sumber daya manusia berdampak

pada keberlanjutan    lingkungan dan sosial;

7.  Memahami bagaimana ide-ide dan tindakan orang yang di masa lalu

memiliki dampak yang    signifikan terhadap kehidupan masyarakat;

8.  Memahami bagaimana orang mengembangkan pertumbuhan ekonomi

melalui    bisnis, perusahaan, dan inovasi;

9.  Memahami bagaimana orang mendefinisikan hak asasi manusia.

Sumber: http://nzcurriculum.tki.org.nz/Curriculum-documents/The-New-

Zealand-Curriculum/Learning-areas/Social-sciences, (online),

diunduh tanggal 18 Oktober 2012.

Kurikulum pendidikan IPS di New Zealand dikembangkan

berdasarkan kompetensi1. Indikator dari hal tersebut adalah konten IPS tidak

dirumuskan dalam bentuk pokok-pokok bahasan melainkan dirumuskan

dalam bentuk kualitas-kualitas yang harus dimiliki oleh anak didik setelah

mempelajari matapelajaran IPS.
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Kompetensi merupakan penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan,

sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan. Hal tersebut

menunjukkan bahwa kompetensi mencakup tugas, keterampilan, sikap dan

apresiasi yang harus dimiliki oleh anak didik untuk dapat melaksanakan tugas-

tugas pembelajaran sesuai dengan jenis pekerjaan tertentu. Terdapat hubungan

antara tugas-tugas yang dipelajari anak didik dengan kemampuan yang diperlukan

oleh dunia kerja. Kompetensi yang harus dikuasai anak didik dinyatakan sedemikian

rupa sehingga dapat dinilai, sebagai wujud hasil belajar anak didik yang mengacu

pada pengalaman langsung. Gordon (dalam Mulyasa, 2003: 38-39) menjelaskan

beberapa aspek atau ranah yang terkandung dalam konsep kompetensi adalah

“pengetahuan (knowledge), pemahaman (understanding), keterampilan (skill), nilai

(value), sikap (attitude), dan minat (interest).

Desain kurikulum IPS di New Zealand didasarkan pada kompetensi.

Maksudnya,  sebagai suatu konsep kurikulum yang menekankan pada

pengembangan kemampuan melakukan (kompetensi) tugas-tugas dengan

standard performansi tertentu sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh anak didik.

Kurikulum IPS mencakup sejumlah kompetensi, dan seperangkat tujuan

pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa sehingga pencapaiannya dapat

diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan anak didik sebagai suatu kriteria

keberhasilan. Kegiatan pembelajaran diarahkan untuk membantu anak didik

menguasai sekurang-kurangnya tingkat kompetensi minimal agar anak didik dapat

mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam kurikulum IPS di New Zealand, pokok-pokok bahasan hanya

sebagai alat yang mengantarkan anak didik mencapai kualitas-kualitas yang harus

dimiliki pada jenjang pendidikan, kelas maupun level. Orientasi kurikulum IPS

berbasis kompetensi adalah pada kualitas atau kemampuan yang harus dimiliki

anak didik pada suatu jenjang pendidikan, kelas, maupun level. Kualitas yang

dimaksud tidak hanya pada pencapaian standard akademik tetapi juga standard

performa2, sebab menurut Hasan (2007: 5) inti dari kompetensi adalah ability to

perform. Standard akademis merefleksikan pengetahuan dan keterampilan

esensial setiap disiplin ilmu yang harus dipelajari oleh seluruh anak didik.
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IV STANDAR PERFORMA (KOMPETENSI) KURIKULUM PIPS PADA

    PENDIDIKAN DASAR DI NEW ZEALAND

Standar performa adalah standar kompetensi yang ditunjukkan dalam

bentuk proses atau hasil kegiatan yang didemonstrasikan oleh anak didik sebagai

penerapan dari pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajarinya. Contoh

standar performa yang dirancang pada sekolah level 1-5 di New Zealand.

  LEVEL KONSEP TEMA SASARAN

     I Place and “Stories Along Peserta didik akan menunjukkan

Environment  the River: pengetahuan dan pemahaman

Waikatyo River” tentang bagaimana dan

mengapa orang merekam

keistimewaan penting dari

tempat dan lingkungannya.

Peserta didik mengalami suatu

lingkungan yang

menghubungkannya dengan

lingkungan dan dunia yang lebih luas

Konteks Pembelajaran

Guru ingin agar para siswa dapat mengidentifikasi bagaimana dan mengapa orang

merekam ciri-ciri penting dari tempat dan lingkungan. Mereka melakukan ini dengan

cara melakukan penyelidikan untuk mencari alasan mengapa orang merekam ciri-

ciri penting dari Sungai Waikato dan tempat-tempat di sepanjang sungai. Selama

penyelidikan, para siswa berbicara tentang hubungan antara lingkungan fisik sungai

dan bagaimana orang berinteraksi dengan itu ketika mereka membuat catatan.

Kelas mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, pertama di sekolah dan

kemudian berjalan-jalan di sepanjang sungai. Selama berjalan, para siswa

memburu informasi, bekerja dalam kelompok untuk menemukan cara yang berbeda

serta ciri-ciri penting yang telah ditemukan. Mereka melihat catatan seperti dinding

zikir (records such as the wall of remembrance), berjalan damai (a peace walk),

sebuah kapsul waktu (a time capsule), piagam/monument, kursi peringatan

(memorial seats), dan gerbang (a gate).
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Para siswa menggunakan sejumlah strategi untuk memproses informasi yang

dikumpulkan.

Peserta didik bekerja sama dalam membuat laporan lengkap yang menunjukkan

bagaimana dan mengapa orang merekam ciri-ciri penting dari Sungai Waikato.

Sasaran yang Diharapkan:

1. Membandingkan dua keistimewaan/ciri-ciri metode perekaman tempat yaitu  monumen

dan peta, keduanya memiliki perbedaan cara menginformasikan tempat. Bagaimana ini

berbeda? Apa yang dapat peta tunjukkan kepada kita dan apa yang monumen tidak

bisa tunjukan? Begitu pula sebaliknya.

2. Pilih peta, cerita, monumen, atau lagu yang mencatat ciri-ciri penting dari suatu

tempat yang signifikan bagi peserta didik.

(Sumber: http://ssol.tki.org.nz/Social-studies-Years-1-10/Teaching-and-learning/

effective_teaching_in_social_studies/social_inquiry, diunduh tanggal 5 November 2012)

Berikut contoh kedua:

   LEVEL   KONSEP TEMA SASARAN

     II   Time, Peninggalan Peserta didik memahami

  Contiunity Kemegahan bagaimana orang-orang dahulu

  and Change Tembok Cina mencatat dan mengingat masa

lalu dengan cara yang berbeda
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Konteks Pembelajaran Model Talk Show/Brainstorming

Memahami bagaimana orang mencatat dan mengingat masa lalu dengan

cara yang berbeda. Dalam hal ini Jessica dan Shayna mewakili kelas

untuk berkontribusi dalam talk show, tentang cara orang membuat catatan

yang berbeda dan mengingat Cina kuno.

• Shayna mengacu pada arsitektur (monumen), menggambarkan Tembok

Besar sebagai catatan abadi China upaya untuk melindungi diri dari

serangan oleh orang-orang dari utara.

• Shayna mengidentifikasi legenda naga batu sebagai salah satu cara di

mana ‘Cina kuno’ ingat Tembok Besar.

• Shayna menyebutkan sejumlah buku, video, dan program televisi tentang

Tembok Besar yang dapat membantu orang untuk mengetahui bagaimana

itu dibuat dan bagaimana membayangkan saat pembangunan itu dijalankan.

• Shayna berkomentar bahwa banyak pekerja meninggal ketika membuat

dinding tembok besar itu.

Langkah-Langkah Pembelajaran

1. Collecting Information

2. Development Question

3. Processing Information

4. Commmunicating Findings

5. Reflecting and Evaluating

Dampak Pembelajaran

Dari penjelasan tersebut, melalui talk show tentang bagaimana catatan

yang berbeda dan kenangan masa lalu mempengaruhi orang lain dalam

masyarakat.

Seperti ekspresi Jessica dan Shayna ketika  menggambarkan bagaimana

catatan Tembok Besar memengaruhinya melalui pengungkapan:

   kagum: “Wow, Ini sebuah bangunan yang menakjubkan bukan!”

   nostalgia: “Aku berharap aku bisa melihatnya kemudian!”

Sumber: http://ssol.tki.org.nz/Social-studies-Years-1-10/Teaching-and-learning/

effective_teaching_in_social_studies/social_inquiry, diunduh tanggal 5

November 2012.
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LEVEL KONSEP TEMA SASARAN

     III Social “System of Peserta didik mengidentifikasi

Organisation  Govermnet perbedaan antara sistem

Operating pemerintahan  di  Selandia Baru

dan Amerika Serikat, cara-cara

di mana orang dapat

berpartisipasi dalam dua

sistem yang berbeda, dan

bagaimana sistem yang

berbeda dari pemerintah

mempengaruhi kehidupan

masyarakat.

Konteks Pembelajaran:

Mengidentifikasi Perbedaan Sistem Pemerintahan Kedua Negara

ü  Pemerintahan pusat berada di

di ibukota, Wellington.

Pemerintah kami memiliki satu

ruang yang disebut House of

Repersentatives

ü   Amerika Serikat memiliki sistem

nasional yang luas dari

pemerintah, yang disebut

pemerintah federal, yang berbasis

di Washington DC ibukota federal.

Selain itu, setiap negara memiliki

sistem pemerintah sendiri dan

setiap negara memiliki ibukota.

      Pemerintah federal dan negara

bagian memiliki dua kamar, yakni

Senat dan House Repersentatives

ü  Pemerintah pusat menetapkan apa

yang diajarkan sekolah. Jika Anda

pindah ke kota lain, Anda masih

akan memiliki sistem pendidikan

yang sama

ü   Setiap negara memiliki sistem

pendidikan yang berbeda. Jika Anda

pindah ke negara lain, Anda akan

menghadapi sistem sekolah yang

berbeda pula
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ü   Ketika kita berumur 18 tahun, kita

bisa memilih. Kami memilih setiap

tiga tahun. Kita dapat memilih daftar

kandidat, yaitu untuk partai kita

inginkan. Kami telah memiliki sistem

MMP sejak tahun 1996

ü Ketika orang-orang berumur 18 tahun

tahun, mereka dapat memilih di kedua

pemilihan federal dan negara.

Keduanya memiliki system  yang

disebut First Past Post (FPP) system

Langkah-Langkah Pembelajaran

1. Development Question

2. Collecting Information

3. Processing Information

4. Commmunicating Findings

5. Reflecting and Evaluating

Dampak Pembelajaran (Personal dan Sosial)

1. Sistem yang berbeda dari pemerintah mempengaruhi mereka dan /atau orang

lain dalam masyarakat.

2. Menjelaskan bagaimana sistem pemerintahan di Selandia Baru dan Amerika

Serikat berbeda ketika ia membandingkan efek yang berbeda pada sistem

pendidikan kedua negara.

Sumber: http://ssol.tki.org.nz/Social-studies-Years-1-10/Teaching-and-learning/

effective_teaching_in_social_studies/social_inquiry, diunduh tanggal 5 November

2012.

Berikut contoh keempat:

  LEVEL KONSEP TEMA SASARAN

     IV Resouces, People in Memberikan pemahaman kepada

Economic in the peserta didik tentang pandangan

Activitis Rainforest  yang berbeda antara penebang

pohon (perusahaan), ilmuwan

medis, dan konservasionis

tentang penggunaan hutan

hujan. Juga menjelaskan

konsekuensi dari sudut pandang

yang berbeda.
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Konteks Pembelajaran:

Perbedaan Pandangan Tentang Pemanfaatan  Hutan Hujan

  Logger Medical Scientist Concervationist

View:

Sebuah

sumber daya

yang kaya

lapangan kerja

dan keuangan

dengan potensi

besar utama

untuk industri

masa depan

View:

Sebuah daerah yang

sangat beragam dengan

jutaan tumbuhan dan

hewan, masing-masing

dari mereka mungkin

berisi obat untuk

penyakit mematikan

seperti kanker paru-

paru atau gagal jantung.

View:

Sebuah tempat untuk menjaga agar di

tahun-tahun mendatang kita masih bisa

mempelajarinya. Jika penebang terus

menghancurkan hutan hujan kita tidak

akan pernah menemukan obat untuk

penyakit dan pohon-pohon yang

tersisa tidak akan memiliki cukup

oksigen untuk mendukung populasi

dunia

Why:

Dalam pan-

dangan modern,

penebangan di

hutan hujan

adalah cara cepat

untuk memasok

berbagai kebu-

tuhan dengan

bahan dasar

kayu.

Why:

Karena  ribuan

tanaman telah

ditemukan yang

memiliki beberapa

nilai medis dan

ilmuwan ingin belajar

tentang semua

tanaman di hutan

hujan

Why:

Karena konservasionis khawatir

bahwa jika penebang menebang

hutan hujan tidak akan ada cukup

oksigen

Uses:

Logging di hutan

hujan memiliki

banyak

kegunaan, untuk

kertas, perabot

rumah, mainan

dan banyak lagi.

Uses:

Kami menggunakan

hutan hujan untuk

menemukan

tanaman baru yang

mengandung obat-

obatan

Uses:

Tempat untuk belajar
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Consequences:

· the loggers get

rich quick (para

penebang cepat

kaya)

· the rainforest gets

chopped down

(hutan hujan akan

ditebang);

· there will be more

jobs (membuka

lapangan kerja)

Consequences:

· people will be cured

(orang akan

sembuh)

· the loggers won’t

get any money

(para penebang

tidak akan menda-

patkan uang)

· there will not be

enough metals

(tidak akan cukup

logam)

Consequences:

· the rainforest will be saved

(hutan hujan akan disimpan)

· there won’t be enough wood

left in the world (tidak akan

cukup kayu yang tersisa di

dunia)

· jobs will be lost (pekerjaan akan

hilang)

. there will be enough oxygen

(Oxigen akan cukup)

Langkah-Langkah Pembelajaran

1. Collecting Information

2. Development Question

3. Collecting Information+ Processing Information+ Communicating Findings

4. Reflecting and Evaluating

5. Processing Information

6. Making Generalization

Dampak Pembelajaran (sosial dan individual)

1. Siswa memahami tentang adanya konsekuensi bagi mereka dan/atau orang

lain dalam masyarakat tentang penggunaan sumber daya yang digunakan secara

berbeda.

2. Siswa memahami bahwa ada konsekuensi ketika orang memiliki persepsi yang

berbeda tentang hutan hujan: dalam hal ini, ada potensi konflik.

Sumber: http://ssol.tki.org.nz/Social-studies-Years-1-10/Teaching-and-learning/

effective_teaching_in_social_studies/social_inquiry, diunduh tanggal 5

November 2012.
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V STRATEGI PEMBELAJARAN

Di New Zealand dikembangkan beberapa strategi pembelajaran yang

dianggap efektif untuk digunakan dalam pembelajaran IPS, seperti: (1) Membuat

Grafis; (2) Cooperative Learning; (3) Menulis dan menyajikan informasi

(semacam peta konsep); (4) pembelajaran berbasis lisan dan visual; (5)

Membangun pemahaman konseptual; (6) social inquiry; (7) Using evidence.

Membuat Grafis, seperti: diagram, peta, dan template (semacam

kartu konsep), untuk membantu siswa mengatur dan menampilkan informasi

dan temuan mereka. Cooperative Learning, yakni: membentuk kelompok

dimana siswa memiliki kesempatan untuk bekerja sama untuk mencapai

tujuan pembelajaran bersama. Menulis dan menyajikan informasi, yakni:

beberapa kegiatan yang dilakukan seperti: menulis esai, kuesioner, survei,

grafik organiser, dan deskripsi;  Menggunakan kegiatan lisan dan visual.

Strategi ini tentang bentuk-bentuk oral atau visual keaksaraan yang berguna

untuk pengajaran dan pembelajaran di ilmu sosial. Misalnya penggunaan

gambar, foto, konferensi audio, booklet, biografi, dan wawancara. Social

Inquiry, yakni sebuah kegiatan dalam bentuk penyelidikan sosial. Adapun

langkah-langkah kerja model ini ialah (1) siswa mengajukan pertanyaan; (2)

siswa mengumpulkan informasi, dan memeriksa latar belakang ide-ide sosial

dan peristiwa penting; (3) Mereka mampu mengeksplorasi dan menganalisis

nilai-nilai dan perspektif yang berkaitan dengan ide-ide dan peristiwa, (4) siswa

mampu mengembangkan pemahaman tentang isu-isu dan cara-cara orang

membuat keputusan dan berpartisipasi dalam aksi sosial.

Selanjutnya akan dijelaskan tentang bagian strategi pembelajaran

berbasis lisan dan visual.

5.1 Audio Converence

Langkah-langkah pembelajaran Audio Convrence, sbb: (1)   Peserta

didik menghubungi informan untuk diwawancarai, misalnya seorang petani

lokal yang akan bersedia untuk menjawab pertanyaan dari kelas anak-anak

via telepon yang telah disiapkan di sekolah; (2) Peserta didik menjelaskan

prosedur konferensi audio kepada informan; (3) Peserta didik mengatur

waktu yang tepat untuk konferensi; (4) Peserta didik melakukan brainstorming
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dalam kelompok kecil yang membicarakan tentang kegiatan pertanian; (5)

Mengorganisir pertanyaan; (6) Siswa  berlatih mengajukan pertanyaan.

Misalnya: “Good morning” (sebutkan nama petaninya). Saya (sebutkan nama

pembicara). Saya ingin meminta Anda ...dst.; (7) Pilih satu anak untuk menjadi

ketua. Mereka bertanggung jawab untuk menghubungi petani via telepon,

meminta izin untuk berbicara; memperkenalkan pembicara, dan terakhir

berterima kasih kepada petani tersebut. Beberapa sikap (nilai) yang

terdapat dalam strategi ini yaitu: (1) menanamkan sikap tanggung jawab; (2)

sikap santun dan hormat kepada orang yang lebih tua; (3) dan menanamkan

sikap bersyukur, dengan mengucapkan “terimakasih”.

Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam metode ini

yakni pewawancara harus duduk dekat dengan telepon dan gunakan tombol

bisu ketika teman lain sedang berbicara, untuk memastikan tidak ada suara

yang terdengar di telepon ketika wawancara sedang berlangsung.

Selanjutnya, segera setelah konferensi audio berakhir, siswa secepatnya

menulis jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan untuk

kemudian didiskusikan lebih lanjut.

5.2 Mental Map

Peta mental adalah sebuah peta yang bersifat informal, bersifat

pribadi yang dilukiskan berupa tempat atau lingkungan peserta didik. Ciri-

cirinya, yakni: ada judul, frame, label (dan mungkin kunci), dan warna atau

bayangan, skala tidak begitu penting, begitu juga  sebuah titik penunjuk arah

mata angin (utara, selatan, timur, barat) bisa berguna, tapi tidak terlalu penting.

Beberapa simbol atau gambar, seperti tugu peringatan, gerbang sekolah,

atau nisan di pemakaman dapat digambar cukup besar pada peta, karena

itu yang signifikan untuk penyelidikan. Sedangkan beberapa gambar, seperti

sekolah atau gereja di samping kuburan, dapat ditampilkan cukup kecil,

atau bahkan tidak muncul, karena tidak relevan dengan penyelidikan. Siswa

dari daerah yang sama akan memiliki peta mental yang berbeda dari daerah

itu dan apa yang ada di dalamnya, tergantung pada seberapa jelinya mereka,

berapa lama mereka telah tinggal di sana?, bagaimana ciri-ciri lokal

bermakna adalah untuk mereka?, dan sebagainya.
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Berikut contoh Map Mental:

Guru memberikan sebuah foto kepada siswa untuk setiap kelompok.

Selanjutnya, siswa menganalisis apa yang digambarkan. Para siswa

membaca judul dan kemudian menulis kalimat berdasarkan 5Ws (who,

when, where, what dan why) pada grafik berikut, diikuti dengan kalimat rinci

tentang foto itu. Misalnya, ‘pikir saya para pengungsi’ kehidupan telah

terpengaruh karena aku bisa melihat ... “

Berikut gambar model:
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Sumber: http://ssol.tki.org.nz/Social-studies-Years-1-10/Teaching-and-learning/

effective_teaching_in_social_studies, diunduh tanggal 5 November 2012)

Uraian tentang strategi pembelajaran IPS di New Zealand tampak

adanya filsafat, teori pendidikan, pendekatan, dan model yang digunakan

dalam pembelajarannya, yakni dengan menggunakan filsafat

konstruktivisme, teori pendidikan rekonstruksionisme1,  pendekatan

kontekstual dan model cooperative learning.

Berdasarkan gambaran strategi pembelajaran di New Zealand,

maka tampak bahwa tujuan yang ingin dicapai dari sebuah proses

pembelajaran adalah bagaimana peserta didik memiliki sikap kritis terhadap

segala persoalan hidup manusia dan peserta didik memiliki kemampuan

untuk memecahkan masalah, serta memilih pendekatan atau metode inkuiri

sebagai cara memperoleh pengetahuan. Gambaran tersebut

mengindikasikan jika negara tersebut menjadikan filsafat konstruktivisme

dan landasan teori pendidikan kontemporer rekonstruksionisme sebagai

landasannya.
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Ada beberapa pertimbangan mengapa cooperative learning

menjadi pertimbangan negara ini dalam strategi pembelajarannya. Hal ini

didasarkan atas beberapa asumsi, yakni: (1) Sinergi yang ditingkatkan dalam

bentuk kerja sama akan meningkat motivasi yang jauh lebih besar dari pada dalam

bentuk lingkungan kompetitif individual; (2) Anggota-anggota kelompok kooperatif

dapat saling belajar satu sama lain; (3) Interaksi antaranggota, akan menghasilkan

aspek kognitif seperti kompleksitas sosial, menciptakan sebuah aktivitas intelektual

yang dapat mengembangkan pembelajaran ketika dibenturkan pada pembelajaran

tunggal; (4) Kerja sama meningkatkan perasaan positif terhadap satu sama lain,

menghilangkan pengasingan dan penyendirian, membangun sebuah hubungan,

dan memberikan sebuah pandangan positif mengenai orang lain; (5) Kerja sama

meningkatkan penghargaan diri, tidak hanya melalui pembelajaran yang terus

berkembang, namun juga melalui perasaan dihormati dan dihargai oleh orang

lain dalam sebuah lingkungan; (6) Siswa yang mengalami dan menjalani tugas

serta merasa harus bekerja sama dapat meningkatkan kapasitasnya untuk bekerja

sama secara produktif. Dengan kata lain, semakin banyak siswa mendapat

kesempatan untuk bekerjasama, maka mereka akan semakin mahir bekerjasama,

dan hal ini akan sangat berguna bagi skill sosial mereka secara umum; (7) Siswa,

termasuk juga anak-anak, bisa belajar dari beberapa latihan untuk meningkatkan

kemampuan mereka dalam bekerja sama (Joyce, dkk. (2009: 302).

Strategi pembelajaran cooperative learning yang diterapkan, jika

dihubungkan antara tujuan pembelajaran IPS dan asumsi cooperative

learning, maka jelas bahwa New Zealand dalam mengembangkan

pendidikan IPS pada tingkat dasar telah berupaya mensinergikan antara

pengetahuan (knowledge), sikap (attitude) dan keterampilan (skill). Ketiga

hal ini harus selalu hadir secara bersama-sama pada setiap implementasi

pembelajaran IPS di sekolah. Disamping itu, dengan penerapan model

pembelajaran cooperative learning, maka peserta didik digiring agar terampil

dalam berbagai hal, seperti cakap dalam  berfikir kreatif (creative thinking),

berfikir kritis (critical thinking), memecahkan masalah (problem solving),

dan proses mengambil keputusan (decision making process) (Sapriya, 2000:

59-64).
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I PENDAHULUAN

Pendidikan IPS di sekolah bukan merupakan mata pelajaran baru

bagi guru. Sejak di jenjang pendidikan dasar khususnya di Sekolah Dasar

(SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan di Sekolah Menengah

Atas (SMA), pendidikan IPS sudah dikenal sebagai salah satu mata pelajaran

wajib. Di Perguruan Tinggi, istilah IPS lebih dikenal dengan  “Social Studies”

(SS), terutama dalam kurikulum persekolahan negara-negara Barat seperti

Amerika Serikat dan Australia menurut versi  National Council Social Studies

(NCSS) pada tahun 1921. Istilah IPS di Indonesia merupakan hasil

kesepakatan dari para pakar dalam Seminar Nasional tentang Civic

Education (CE) tahun 1972 di Tawangmangu Solo, dan pada tahun 1975

mata pelajaran IPS di persekolahan dimasukkan ke dalam Dokumen

Kurikulum yang dikenal dengan Dokumen Kurikulum tahun 1975 di

lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Kajian untuk pendidikan IPS di Australia disebut Studies of Society and

Environment (SOSE) yang bertujuan untuk membekali pengetahuan dan

pemahaman masyarakat Australia, masyarakat-masyarakat di negara lain,

lingkungan lokal dan global, serta  interaksi masyarakat dengan lingkungan.

Pentingnya pendidikan IPS diberikan di setiap jenjang persekolahan

hingga Perguruan Tinggi bertujuan untuk membekali peserta didik, baik siswa

maupun mahasiswa agar mereka mampu memecahkan masalah (problem

solving) kehidupan kongkrit di masyarakat saat itu secara rasional, yakin,

demokratis, cepat, tepat, dan terampil yang ditanamkan melalui kemasan

pembelajaran dan pembiasaan sejumlah fakta, konsep, generalisasi, dan

teori-teori di sekolah melalui tangan cerdas guru IPS yang profesional.

Pemahaman ini secara lebih terinci oleh Verma (1995) telah

dituangkan dalam tujuan pendidikan IPS adalah agar siswa dapat

mengembangkan pengetahuan tentang masyarakat dan lingkungan;

MANAJEMEN PENDIDIKAN ILMU

PENGETAHUAN SOSIAL
Acep Supriadi
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menguasai pemahaman tentang konsep-konsep disiplin yang berpijak pada

kajian masyarakat dan lingkungan; mengembangkan kecakapan yang

dibutuhkan untuk menggali dan mengkomunikasikan informasi yang

berhubungan dengan kajian masyarakat dan lingkungan; membekali siswa

untuk mengembangkan dan membijaksanai tentang isu-isu yang

berhubungan dengan kajian masyarakat dan lingkungan; dan

mengembangkan kemampuan siswa dalam mengapresiasi budaya-budaya

lain selain budaya mereka sendiri.

Dilihat secara organisatoris pendidikan di sekolah, bahwa pendidikan

IPS yang diajarkan di kelas kepada siswa seyogianya bertolak pada mekanisme

pengelolaan (management) yang informatif, baik, dan benar, baik ditinjau dari

sisi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan

(actuating), dan pengendalian (controlling). Manajemen adalah sesuatu yang

sistematis dan terpola sebagai bagian dari tanggung jawab seorang “leader”

yang semestinya diikuti secara mutlak oleh seorang guru dalam membelajarkan

IPS di sekolah yang terstandarisasi dengan berbagai ketentuan dan

karakteristiknya. Permasalahannya dengan keberadaan IPS yang sudah lama

dikenal dan diterapkan di sekolah Indonesia yang multikultural bahwa

pendidikan IPS sebagai suatu mata pelajaran di kelas secara nyata tidak

disenangi oleh siswa karena membosankan mereka, bahkan menurut

pengalaman akademik tidak pernah berkembang pesat dan dahsyat. Terbukti

dengan sikap apriori siswa terlihat dari rendahnya nilai perolehan IPS yang

didapat oleh siswa. Pokok persoalan yang mendasar terletak pada aspek

pemahaman secara manajemen yang semestinya dilakukan secara

manajerial oleh guru pendidikan IPS.

II MAKNA MANAJEMEN DALAM KONTEKS PENDIDIKAN IPS DI SEKOLAH

Pemahaman tentang manajemen lebih bersifat imperatif dan sarat

dengan berbagai ketentuan maupun aturan sebuah organisasi, baik dalam

konteks kelembagaan maupun profesi.  Sifat-sifat jujur, konsekuen, dan

keteladanan sangat diperlukan terutama dalam upayanya mencapai suatu

visi, misi, tujuan, dan karakter tertentu sebagai suatu harapan ideal.

Pengertian itu dimaknai di dalam Encyclopedia of Professional Management
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(Bittel, 1978) bahwa: “Manajemen sebagai suatu sistem adalah arah

(guiding), tim kerja (teamwork), hasil (result), integrasi proses kreasi individu,

pemeliharaan, dan pelaksanaan organisasi secara terseleksi, membuat

keputusan (decision making), tanggung jawab, dan fungsi-fungsi kritis

sebagai kinerja manajer”.  Manajer dalam konteks ini adalah guru di sekolah

dalam upayanya mencapai tujuan pembelajaran di kelas. Di dalam

Ensiklopedia Manajemen (Komaruddin, 1994) ditegaskan lebih lanjut bahwa

manajemen adalah sebuah ketentuan dan langkah-langkah operasional

pencapaian tujuan dalam suatu organisasi yang diawali dari perencanaan

hingga pengawasan secara efektif dan efisien.

Upaya ke arah pencapaian tujuan pendidikan IPS yang diamanatkan

kurikulum  tindak lanjutnya dilakukan oleh guru melalui proses pembelajaran.

Eksistensi fungsi manajemen pendidikan IPS bagi guru tidak hanya dirasakan

sebagai pedoman saja, tetapi juga sebagai motor penggerak proses

pembelajaran yang mampu  mempercepat pencapaian tujuan secara  jelas,

efektif, dan efisien yang wajib dipedomani oleh setiap guru pendidikan IPS

di sekolah sebagai acuan pendidikan IPS sekaligus sebagai suatu ketentuan

yang harus dipatuhi. Agar pendidikan IPS tidak menjadi lebih kabur lagi

maka wajib bagi guru pendidikan IPS segera dikembalikan ke hakikat

manajemen pendidikan IPS baik secara  metodologi maupun sistem

manajemen yang telah disepakati sebagai karakteristik pembelajaran. Ciri

pendidikan IPS dengan karakter pembelajaran yang  melekat antara lain

bersifat objektif, proyektif, berwawasan lingkungan dan budaya, humanistik,

demokratis, teknologis, kontekstual, curiousity, komunikatif, mengutamakan

proses bukan hasil semata, dan diajarkan melalui tahapan: penggalian fakta-

fakta, konsep, generalisasi, dan terbukti sebagai suatu teori.

III JANTUNG MANAJEMEN PENDIDIKAN IPS DI SEKOLAH

Kemampuan siswa untuk memecahkan masalah (problem solving)

merupakan jantung pendidikan IPS dan merupakan “kompas” kehidupan

yang dapat mencarikan jalan keluar kehidupan mereka. Siswa yang cerdas,

terbuka, tanggap, dan tidak merasa asing atau gagap dengan lingkungan

tempat mereka berada dan piawai dalam memecahkan setiap masalah
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kehidupan yang layak dan sejahtera merupakan tujuan akhir pendidikan

IPS. Harapan ini menurut pandangan NCSS, 1994; Cogan dan Derricott,

1998 sejalan dengan harapan pendidikan “civic” dipersekolahan terutama

ke arah pembentukan karakter warga negara yang cerdas, baik, dan dapat

menyesuaikan diri (adaptive) di lingkungan mereka yang rentan dengan

perubahan, sangat tidak menentu (uncertainly),  dan selalu terjadi

interdependensi yang sangat kuat. Kehidupan yang dimaksud adalah

kehidupan yang bermakna dalam setiap momen apa pun bagi siswa di

masyarakat. Tujuan ini akan terwujud bila pembelajaran dapat dikelola oleh

guru dengan disain pembelajaran yang demokratis dan humanis (Al-Fandi,

2011) bahkan akan lebih efektif lagi bila pembelajaran IPS ini diajarkan

pada masyarakat persekolahan yang memiliki latar belakang multikultural

(Budimansyah, dkk., 2008). Sementara M. Nuh (2013, pdf online) melihat

bahwa pencapaian tujuan pendidikan IPS akan lebih cepat bila ditunjang

oleh guru sebagai tenaga kependidikan utama yang profesional dan

berkarakter.

Jawaban dan pandangan-pandangan masa depan sangat

dibutuhkan oleh siswa dengan pemenuhan kebutuhan pembelajaran yang

berorientasi pada sumber belajar dan informasi proyektif, baik secara kualitas

maupun kuantitas. Pembelajaran yang tepat dan luas baik secara

pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang utuh dan handal merupakan

barometer keberhasilan pendidikan. Pendidikan IPS sangat memungkinkan

untuk bisa memenuhi dan mengembangkan harapan akhir dalam upaya

memasyarakatkan siswa dalam kehidupan di masyarakat secara cerdas,

terutama untuk dunia persekolahan di Indonesia dengan  karakteristik

masyarakatnya yang multikultural.

Delors (1999) menambahkan agar belajar IPS mempunyai makna

seyogianya berpijak pada empat pilar belajar fundamental sebagai sendi

atau sokoguru pengetahuan, yaitu: belajar mengetahui (mampu memahami),

belajar berbuat (mampu bertindak kreatif), belajar hidup bersama (mampu

berperanserta dan bekerjasama), dan belajar menjadi seseorang (kemajuan

penting sebagai kelanjutan dan wujud dari ketiga sendi).
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IV PENGELOLAAN PENDIDIKAN IPS DI SEKOLAH

Bermaknanya pendidikan IPS bagi siswa tidak semata saat

disampaikan di dalam  kelas melainkan akan lebih efektif bila disampaikan di

luar kelas langsung, bahkan dapat disampaikan dimana-mana secara alami.

Pergaulan siswa yang sangat “bebas”,  terbuka, mandiri, dan serba ingin tahu

bahkan terkesan “nakal” justru akan mempercepat penguasaan IPS anak

tersebut. Tantangan berupa rintangan  dan kesulitan bertubi-tubi yang

ditemukan siswa, suka duka, sorak sorai dan rasa sedih hingga menangis,

jatuh bangun, pedih sehat dan atau sakit, kemungkinan pernah dicemooh

atau disepelekan, warna warninya kehidupan yang dilihat, dirasakan, dan

dihadapi itulah pelajaran dalam kenyataan hidup yang dialami siswa tersebut.

Iklim hujan, dingin, panas sekalipun, pahit getir dan rasa enak atau tidak enak

memang semestinya dapat “dinikmati” siswa, mungkin rasa kecewa dan

terdesak adalah pengalaman pembelajaran yang sangat berarti bagi siswa,

sehingga semakin banyak pengalaman yang dirasakan, dan masih banyak

lagi fenomena berharga yang dapat mematangkan siswa dalam bersikap dan

mengambil keputusan kehidupan yang cerdas. Sehingga semakin banyak

dan kaya pengalaman yang dirasakan siswa, maka semakin banyak

pengetahuan sosial yang mempercepat pendewasaan diri siswa yang

bersangkutan.

Kenyataan hidup, ternyata banyak orang berhasil dalam bidangnya

masing-masing karena desakan dan himpitan hidup secara ekonomis yang

bertubi-tubi tetapi mereka harus bertahan hidup dan selalu tertantang untuk

memperjuangkannya agar keluar dari permasalahan yang membelit mereka.

Salah satu contoh peristiwa semacam ini telah digambarkan oleh Rukmorini

(Kompas, 24 Agustus 2013) yang menggambarkan keberhasilan seorang pria

atau pemuda yang bernama Slamet Joko Santoso (dipanggil: Ook) beristri

sedang hamil dan sudah beranak satu putri berasal dari kecamatan Ambarawa,

kabupaten Semarang yang sudah lama mengadukan nasib dan kehidupan

pengalamannya sebagai pemuda tanpa pekerjaan tetap, bekerja sebagai

tenaga buruh di sebuah pabrik tekstil dengan penghasilan yang pas-pasan

dan tidak pernah berkecukupan secara ekonomi yang dijalani bertahun-tahun.

Sementara kebutuhan hidup selalu mendesak disamping mempersiapkan
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kelahiran si jabang bayi. Akhirnya memutuskan diri untuk mencoba membuat

gitar dengan kemampuan yang minim tentang gitar tersebut.

Pertama diawali dengan membuat dari kayu bersenar, hingga merusak

satu pintu rumah terbuat dari jati dan pernah meminjam gitar contoh dari

teman. Keajaiban lain bahwa dengan aksi percobaannya, pemuda ini

sebenarnya tidak bisa bermain gitar kemudian akhirnya belajar bermain gitar,

hingga akhirnya bisa bermain gitar kemudian  bergabung dengan salah satu

grup band yang ada di kampungnya. Disamping itu, terus berkreasi, berinovasi,

dan mencoba hingga sempurna hasil gitarnya, diikuti dengan keberhasilan

secara ekonomi sebagai seorang pengusaha sukses. Menurut pemahaman

Johnson (2002) ilustrasi dari cerita dan peristiwa nyata ini merupakan bentuk

pembelajaran IPS yang kontekstual.

Hal semacam ini seyogianya sudah dipahami dan dikelola secara

manajerial oleh guru pendidikan IPS di sekolah, bukan berarti belajar harus

dilaksanakan di dalam kelas tetapi akan lebih baik, efektif, dan efisien kalau

pembelajaran IPS dilaksanakan disetiap momen dan situasi kehidupan di

dunia yang fungsinya sebagai “laboratorium kehidupan” manusia. Awali

pembelajaran dengan mengumpulkan sejumlah fakta, kemudian

kembangkan menjadi sebuah konsep, lalu bentuk generalisasi, dan akhirnya

ciptakan sebuah teori baru menurut siswa masing-masing. Dalam proses

pembelajaran ciptakan suasana harmonis dengan simbahan berbagai kata

dan ucapan “bahasa cinta” dan dibalut dengan kasih sayang kepada siswa

dan tatap mereka dengan mata hati yang mendalam. Agar pembelajaran

IPS menjadi lebih hidup maka perlu memperhatikan aspek-aspek

manajemen berikut sebagai sebuah tawaran edukatif.

4.1 Perencanaan

Perencanaan dalam pendidikan IPS merupakan upaya sadar yang

dilakukan oleh guru IPS sebelum melaksanakan proses pembelajaran di

kelas dalam bentuk prosedur yang jelas untuk pencapaian tujuan organisasi,

agar diperoleh hasil yang memuaskan secara efektif dan efisien. Pengertian

lain dapat dilihat dalam Ensiklopedia Manajemen, perencanaan (planning)

adalah proses menetapkan terlebih dahulu kegiatan yang harus

dilaksanakan, prosedur, dan metode pelaksanaan untuk mencapai tujuan
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organisasi atau bagian dari organisasi itu selama periode tertentu. Hasil

dari proses perencanaan itu disebut “rencana”. Menurut F.E. Kast dan Jim

Rosenzweig mengatakan bahwa perencanaan suatu usaha adalah suatu

kegiatan yang terintegrasi yang bertujuan untuk memaksimumkan efektivitas

keseluruhan usaha sebagai suatu sistem sesuai dengan tujuan yang akan

dicapai. Fungsi perencanaan antara lain: untuk menetapkan arah dan

strategi, menentukan titik awal kegiatan, membimbing, memperoleh ukuran

yang dapat dipergunakan untuk pengawasan secara jelas, mencegah dan

mengurangi pemborosan waktu dan faktor produksi, meningkatkan

koordinasi, dan memudahkan penyesuaian kepada situasi yang berubah

(Komaruddin, 1994).

Pendidikan IPS di sekolah semestinya dilakukan dengan rencana

yang matang, akurat, operasional, dan penuh kesadaran oleh guru untuk

berpikir dan berbuat yang terbaik. Perencanaan yang baik diawali dengan

niat bekerja yang baik untuk beribadah karena Allah SWT; siapkan fisik yang

sehat, miliki dan pahami kurikulum sebagai payung besarnya; miliki dan

analisis silabus yang berisi:identitas (nama sekolah, mata pelajaran, kelas/

program, semester, standar kompetensi (SK), dan alokasi waktu); isi

(kompetensi dasar (KD), nilai-nilai karakter,  materi pembelajaran, kegiatan

pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu,

sumber bahan dan alat); kemudian  membuat/menyusun Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Langkah-langkah penyusunan RPP sebagai berikut: (1)

mencantumkan identitas, terdiri dari: nama sekolah, mata pelajaran, kelas,

semester, SK, KD, indikator, dan alokasi waktu; (2) merumuskan tujuan

pembelajaran (apa yang diinginkan dari KD); (3) menentukan materi

pembelajaran (mengacu kepada indikator); (4) menentukan metode

pembelajaran (didalamnya ada pendekatan dan metode); (5) menetapkan

kegiatan pembelajaran (kegiatan pendahuluan: orientasi, apersepsi, motivasi,

pemberian acuan batasan materi secara garis besar, dan pembagian kelompok

belajar beserta penjelasan kerjanya; kegiatan inti: berupa langkah-langkah

sistematik atau “frame work” berupa LKS diikuti dengan penjelasan yang jelas

oleh guru yang bersangkutan; kegiatan penutup: guru secara bersama



104 Acep Supriadi

mengarahkan siswa membuat rangkuman/kesimpulan, memeriksa hasil

belajar peserta didik, dan memberikan arahan tindak lanjut pembelajaran

berupa kegiatan di luar kelas seperti tugas-tugas); (6) memilih sumber belajar

(sumber rujukan, lingkungan, media, nara sumber, alat dan bahan ajar seperti

buku dan ICT harus disebutkan jelas); (7) menentukan penilaian (teknik

penilaian, bentuk instrumen, dan instrumen yang dipakai).

Kurikulum dan silabus wajib dimiliki oleh guru pendidikan IPS

sebagai pedoman pembelajaran di kelas dan keberadaan kurikulum/silabus

sudah ada (given) disiapkan oleh Kemdikbud RI secara nasional. Guru

kemudian wajib menyusun dan menerjemahkan ke dalam RPP, sebagian

isi dari silabus langsung dipindahkan saja ke dalam RPP yang sedang

dirancang oleh guru berisi identitas (nama sekolah, mata pelajaran, kelas/

program, semester, standar kompetensi (SK), dan alokasi waktu); isi

(kompetensi dasar (KD), nilai-nilai karakter, materi pembelajaran, kegiatan

pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu,

sumber bahan dan alat). Selebihnya guru wajib merumuskan tujuan

pembelajaran, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang berisi

kegiatan pendahuluan; kegiatan inti; dan kegiatan penutup.

4.2 Pengorganisasian

Menyoal masalah pengorganisasian (organizing) dalam konteks

manajemen pendidikan IPS berarti membincang dan mendiskusikan upaya

seorang guru IPS  dalam kepiawaian dan konsistensi menetapkan kegiatan

organisasi mencapai tujuan secara spesifik sesuai visi misi organisasi.

Menurut Ensiklopedia Manajemen telah memberikan batasan pemahaman

tentang pengorganisasian adalah proses manajemen sehingga orang-orang,

fungsi-fungsi dan faktor-faktor fisik dapat bekerja bersama untuk membentuk

satuan yang dapat diawasi atau dipimpin. Satuan itu dikenal sebagai

“organisasi”. Pengorganisasian berhubungan dengan penetapan kegiatan

khusus yang diperlukan untuk pencapaian tujuan yang direncanakan;

pengelompokan kegiatan ke dalam pola, rangka dasar, atau struktur yang

logis; menyerahkan kegiatan kepada jabatan dan orang-orang khusus.

Pengorganisasian menetapkan cara mencapai sasaran yang direncanakan.
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Kata lain, pengorganisasian berfungsi sebagai jembatan yang

menghubungkan antara ide dengan harapan yang direncanakan, maka

dengan pengorganisasian diperoleh kepastian akan kegiatan-kegiatan

tersebut (Komaruddin, 1994).

Pengorganisasian visi misi pembelajaran IPS di kelas dilakukan

melalui pembagian (distribusi) tugas kepada siswa maupun guru secara

jelas. Pengorganisasian pembelajaran IPS yang tepat akan berdampak pada

kualitas hasil pembelajaran IPS di kelas. Langkah-langkah pengorganisasian

yang semestinya dilakukan guru di kelas sebagai berikut: (1) Guru membagi

siswa menjadi beberapa kelompok kecil (buzz group) sesuai dengan

kebutuhan model pendekatan yang dipilih secara representatif dan

didalamnya guru menjelaskan tujuan dan langkah-langkah kerja yang akan

dicapai sesuai pendekatan yang diterapkan oleh guru di kelas; (2) Guru

memberikan tugas dan menjelaskan tugas tersebut  dari masing-masing

siswa dan kelompoknya; (3) Guru dan siswa berdiskusi dan tanya jawab

untuk memperjelas tentang tugas dan ketentuan/aturan yang diberikan hingga

mendapatkan kejelasan tanggung jawab yang diemban masing-masing

kelompok; (4) Pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan model

pendekatan yang diterapkan; (5) Kesimpulan dan pelaporan hasil

pembelajaran sesuai dengan perencanaan pembelajaran IPS yang

diharapkan kurikulum/silabus dan RPP.

4.3 Pelaksanaan

Istilah pelaksanaan identik dengan istilah penggerakan (actuating).

Pelaksanaan dalam konteks manajemen pendidikan IPS merupakan upaya

pembelajaran yang semestinya dilakukan oleh seorang guru IPS di kelas

sesuai dengan langkah-langkah perencanaan yang sudah disusun dalam

RPP sebelum dilaksanakan kegiatan proses pembelajaran (lihat kembali

langkah-langkah perencanaan di atas). Kemampuan guru IPS dalam

menggerakan sebuah manajemen pendidikan IPS dapat dipastikan berbeda

satu sama lain, hal ini sangat memerlukan tingkat professional dan

kecerdasan seseorang. Kegiatan perencanaan diawali dari tahap persiapan

awal, pelaksanaan, dan penilaian akhir.Kegiatan penggerakan  pembelajaran

IPS yang dimaksud adalah identik dengan kegiatan perencanaan secara utuh
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ditambah dengan aspek 5K dan 1I yang dimiliki oleh seorang guru IPS di kelas

masing-masing. Dijelaskan di dalam Ensiklopedia Manajemen, penggerakan

merupakan  kegiatan manajemen berupa tindakan untuk mengusahakan agar

semua anggota kelompok dalam organisasi terdorong berkeinginan dan

berusaha untuk mencapai sasaran, sehingga sesuai dengan perencanaan

manajemen. Pelaksanaan atau penggerakan sering disebut dengan

pengarahan (directing). Penggerakan meliputi bimbingan dan penyeliaan yang

didalamnya mencakup pemberian motivasi, kepemimpinan, dan supervisi.

4.4 Penilaian

Penilaian, pengendalian, dan pengawasan (controlling) merupakan

istilah yang sama dan sering digunakan oleh setiap orang. Penilaian dalam

manajemen pendidikan IPS adalah sebuah upaya guru IPS dalam

memberikan pengawasan terhadap sebuah rencana yang telah

diimplementasikan sesuai dengan perencanaan yang  telah disepakati

bersama. Hal ini dilakukan agar guru dapat melihat keberhasilan yang telah

dicapai, agar mengetahui semua kelebihan maupun kekurangan yang

dimiliki untuk diberikan tindak lanjut. Kata lain, penilaian baru dapat dilakukan

setelah aspek perencanaan, pengorganisasian, dan penggerakan  sudah

dilaksanakan dengan penuh kesungguhan dan kejujuran. Menyingkap

penjelasan masalah penilaian dapat diperjelas dalam Ensiklopedia

Manajemen, pengawasan berpegang pada instruksi dan peraturan.

L. Urwich menjelaskan bahwa pengawasan itu adalah upaya agar

sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan

instruksi atau pun petunjuk yang telah dikeluarkan. Dilihat dari sisi yang

lebih luas lagi, pengawasan dalam arti manajerial adalah kegiatan untuk

menjamin bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana. Dalam fungsi proses

manajemen, pengawasan mencakup penafsiran dan pengembangan

standar pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan yang sebenarnya, penilaian

pelaksanaan, dan tindakan perbaikan bilamana pelaksanaan berbeda

dengan rencana.

Pengembangan standar merupakan proses pengawasan

memulainya dengan rencana, mempersempit detil dan spesifik serta taktis

dari strategi yang longgar/ meluas. Upaya ini dilakukan secara terus menerus.
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Rencana taktis menentukan sasaran, target, dan standar untuk membimbing

dalam pengisian rencana strategis. Pemilihan dan perumusan standar yang

spesifik untuk membimbing tindakan merupakan keputusan manajemen

yang penting. Pengukuran pelaksanaan, adalah tugas yang dilaksanakan

guru IPS sebagai seorang manajer untuk menetapkan status pelaksanaan

yang sedang berlangsung dan telah selesai. Pengukuran dapat dilakukan

melalui laporan dan observasi. Penilaian pelaksanaan, merupakan tugas

seorang manajer dalam menentukan makna dari perbedaan,

penyimpangan, dan pengecualian ketika membandingkan antara

pelaksanaan dan ukuran pelaksanaan. Perbaikan, adalah tugas manajer

ketika menyesuaikan perbedaan, penyimpangan, dan kekecualian.

Pengukuran dari pelaksanaan yang telah lalu dan ramalan memperingatkan

manajemen terhadap sesuatu yang sedang terjadi dan yang akan terjadi.

Hal ini dapat dilihat dari kegiatan penilaian sinyal-sinyal peringatan dan

berhubungan dengan keputusan manajerial mengenai kebijaksanaan untuk

mengoreksi perbedaan, penyimpangan, dan kekecualian dari standar.

Tujuan tindakan perbaikan, untuk mengembalikan status

pelaksanaan standar, apabila dianggap tidak memenuhi standar; atau

memperbaiki standar, apabila standar tersebut tidak memenuhi syarat.

Langkah-langkah perbaikan menjadi efektif bila manajer mengetahui dan

menerima tanggung jawab yang dibebankan kepadanya, menyetujui dan

menerima standar yang telah ditetapkan, dan menguasai hasil

pelaksanaannya sendiri. David Granick mengemukakan 3 fase dalam

pengawasan yang dapat diidentifikasi adalah (1) fase legislatif, berhubungan

dengan pengambilan keputusan dasar, baik berupa formulasi sasaran

maupun peraturan; (2) fase administratif, berhubungan dengan upaya untuk

melancarkan keputusan legislatif dari hari ke hari, perlu menggunakan

organisasi, motivasi, dan komunikasi; (3) fase dukungan (sanctions phase),

berhubungan dengan pelaksanaan. Dukungan kerapkali membutuhkan

kepemimpinan yang terbaik dan motivasi yang kuat.
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V PERSOALAN MENDASAR MANAJEMEN PENDIDIKAN IPS DI SEKOLAH

Guru pendidikan IPS di sekolah belum profesional dan cerdas

dalam membelajarkan IPS. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik

politis maupun kepentingan masing-masing. Peran lembaga formal

pemerintah, profesi, dan independen masih terasa “banci” yang penuh

dengan polesan seremonial belaka,  sehingga membuat  mereka tidak lagi

fokus terhadap visi-misi dan karakter pendidikan IPS yang diembannya.

Melunturnya nilai tanggung jawab itu disebabkan kurangnya kemauan

mereka sesama profesi belum terintegrasi secara optimal dan manajemen

mereka masih berjalan sendiri-sendiri; lemahnya kemampuan mereka dalam

menerapkan dan mengembangkan tuntutan kurikulum pendidikan IPS

secara manajerial; tidak memiliki keberanian kritis dalam berkreasi dan

berinovasi baik secara konten maupun metodologi; komitmen profesi mereka

sebagai guru pendidikan IPS masih rendah dan belum menjurus kesatu titik

ahli yang cerdas; akibatnya keyakinan mereka terhadap profesi yang

semestinya dipertanggungjawabkan masih labil dan tidak terkonsentrasi

dengan baik; dan akhirnya upaya (ikhtiar) mereka untuk maju dan

berkembang pun tidak bergairah bahkan cenderung impotensia. Fenomena

terkini, di Indonesia menjadi lebih “galau” lagi dengan kehadiran Kurikulum

2013 yang belum sepenuhnya dapat dipahami dengan baik terutama oleh

guru pendidikan IPS.

VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Manajemen pendidikan IPS di sekolah sudah semestinya diacu oleh

setiap guru sesuai dengan cakupan aspek perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan, dan pengendalian sudah dilakukan oleh guru IPS. Karakteristik

manajemen  pendidikan IPS dan tujuan secara konseptual sudah dipahami

oleh mereka, hanya saja secara metodologis implementasinya di kelas masih

bersifat wacana (lip service) dan sebatas pemenuhan kebutuhan pembelajaran

yang bersifat rutinitas kewajiban guru mengajar. Kemasan dan pengembangan

isi/materi, metode, strategi, media, dan sumber pembelajaran yang semestinya
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dikelola (managed) dengan baik masih belum terkonsentrasi sepenuhnya.

Akibatnya nilai fakta, konsep, generalisasi, dan temuan-temuan  teori yang

maslahat bagi siswa kurang dirasakan sebagai suatu kebutuhan hidup dan

belum dimaknai oleh mereka. Padahal dewasa ini mereka dituntut serba cepat

dan tepat di masyarakat untuk proaktif dalam memecahkan masalah secara

kongkrit, kreatif, inovatif,  situasional, proyektif, demokratis, harmonis, dan antisipatif

dalam globalisasi kehidupan sehari-hari.

Manajemen pendidikan IPS yang berjalan di sekolah hingga saat

ini terlaksana secara alamiah dan apa adanya, tergantung kemampuan

dan selera guru masing-masing dalam menafsirnya, hingga tidak ada lagi

rasa kekhasan sebagai sebuah mata pelajaran IPS yang menarik dan cantik.

Hal ini disebabkan lemahnya dukungan dari semua pihak yang terkait dan

bertanggung jawab tentang pendidikan IPS. Andai saja pendidikan IPS

dibelajarkan dengan manajemen yang  baik, efektif, dan efisien oleh guru

professional, cerdas, dan berkarakter,  maka akan menjadi pembelajaran

yang dahsyat menyenangkan (paikem-gembrot). Ketidakjelasan manajemen

pendidikan IPS akan mengaburkan tuntutan ketercapaian visi, misi, dan

tujuan mendasar untuk menjadikan siswa yang tanggap dengan lingkungan

dan budaya di sekitar mereka dengan berwawasan global ditopang dengan

rasa keimanan dan ketakwaan yang tebal. Implementasi manajemenlah

yang seharusnya dapat memperjelas dan  mempercepat pencapaian tujuan

yang diharapkan dalam pendidikan IPS di sekolah. Hal ini akan terwujud

bila semua pihak dan instansi terkait secara penuh bertanggung jawab,

mendukung,  dan fokus pada permasalahannya. Oleh karena itu, sosok

guru yang kompeten dan berkarakter professional dan cerdas dalam

pembelajaran IPS masih sangat dibutuhkan hingga saat ini.

6.2 Saran

Bagi siswa, diharapkan proses pembelajaran IPS di sekolah

dilakukan dengan pendekatan pembelajaran siswa aktif  (active learning)

yang sering dikenal dengan istilah Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA), maka

pembelajaran IPS yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, gembira

dan berbobot (paikem-gembrot) yang dikemas dengan sentuhan demokratis,
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konstruktivis, kontekstual, proyektif, problem solving, mendorong rasa ingin

tahu yang  tinggi (curiousity), dan teknologis sangat dibutuhkan oleh siswa

sebagai pijakan utama dan sesuai dengan tuntutan maupun harapan dari

Kurikulum 2013.

Bagi guru, diharapkan proses pembelajaran IPS di sekolah

dilakukan dengan profesional dan cerdas (smart) dikemas dengan

pendekatan kontekstual bukan tekstual. Guru dituntut untuk tanggap/respon

dan aktif juga dalam membelajarkan (re-active teaching) dengan

menghandalkan kompetensi dan karakter diri sebagai pimpinan (leader) di

dalam kelas, baik dilihat secara “ing ngarso sungtulodo, ing madyo

mangunkarso, dan tut wuri handayani” secara total dan  sungguh-sungguh

(all out performance) memaknai dirinya sendiri. Maka perlu merubah

paradigma atau pola pikir (mindset) guru yang kreatif, agar terhindar dari

label “guru dukun”  konvensional yang jauh dari sentuhan IPTEKS.

Bagi Sekolah, dalam hal ini diwakili oleh kepala sekolah

profesional dan cerdas pula karena perannya diharapkan betul-betul dan

fokus dalam menangani manajemen sekolah terutama dalam upaya

menjembatani sekolah dengan orang tua, masyarakat, dan instansi terkait

lainnya (stakeholders) secara proaktif. Akan lebih baik, akurat, dan

menyentuh lagi apabila fungsi supervise dan pengawas dilibatkan secara

terprogram. Kepala sekolah dan pengawas adalah inspirator inovatif

manajemen sekolah yang handal baik secara akademik dan administratif.

Wajib hukumnya bagi setiap sekolah untuk menerapkan Manajemen

Berbasis Sekolah (MBS/School Based Management).

Bagi Pemerintah dan Dinas Pendidikan setempat, perannya

sebagai pengarah, pembimbing, pembina, dan motivator yang profesional

dan cerdas di wilayah itu, maka peran administratifnya lebih ditonjolkan

dalam upaya memfasilitasi semua sarana prasarana yang diharapkan

sebagai penunjang kelancaran proses pembelajaran IPS di sekolah. Hal ini

akan lebih baik bila pihak Disdik setempat menjalin erat hubungan

pembinaan akademiknya dengan pihak LPMP setempat dan Perguruan

Tinggi setempat dalam hal ini LPTK.
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Bagi Organisasi Profesional HISPISI, memahami dan mengkaji

lebih kritis lagi permasalahan pendidikan IPS ini secara fokus tidak terurai

“buyar” dan dituntut integrasi kreatif. Permasalahan pendidikan IPS ini tidak

cukup hanya dikaji melalui jalur ilmiah atau akademik saja, tetapi lebih

krusial lagi adalah kajian yang bersifat manajemen pendidikan secara

implementatif.  Konsentrasi HISPISI sebaiknya didukung  dengan sikap yang

semestinya dimiliki yaitu: Kemauan, Kemampuan, Keberanian, Komitmen,

Keyakinan, dan Ikhtiar (5K dan 1I) dalam mengembangkan pendidikan IPS,

sehingga keberadaan HISPISI di masyarakat akademik akan benar-benar

memberikan inspirasi berharga, keyakinan diri, keteguhan, dan kejelasan

profesi yang akurat.

Bagi Perguruan Tinggi (LPTK) setempat,  bahwa dalam

keseharian tugasnya adalah mengkaji keilmuan, mengabdikan dirinya untuk

kepentingan masyarakat dalam mengembangkan keilmuan, dan selalu

mengadakan kajian analitis kritis melalui penelitian dalam upaya

mengembangkan keilmuan. Permasalahan akan lebih baik bila setiap hasil

kegiatan akademik itu disosialisasikan, disesuaikan, dan diterapkan melalui

guru-guru di sekolah sehingga sinkron dan bermanfaat bagi sekolah dalam

upaya percepatan pencapaian tujuan pendidikan IPS di sekolah yang

diharapkan. Apalagi hampir setiap LPTK sudah memiliki Laboratorium

Pendidikan IPS maka harus difungsikan optimal, agar keberadaannya tidak

mandul atau banci dengan ketidakjelasan fungsinya.

Bagi orang tua, masyarakat, dan stakeholders, mengingat

tuntutan Kurikulum 2013 maka orang tua diharapkan lebih proaktif lagi dalam

upaya percepatan pencapaian tujuan pembelajaran pada umumnya.

Masyarakat diharapkan dapat menilai dan memberikan rekomendasi

berharga kepada sekolah, begitu juga keberadaan stakeholders sepatutnya

mendampingi, menggiring, dan mendukung semua program sekolah agar

semua program berjalan lancar dan aplikatif ke arah menunjang

keberhasilan pembelajaran di kelas bagi siswa terutama dari sisi keuangan

dan masukan-masukan konstruktif. Disinilah peran stakeholders sebagai

mitra organisasi independen di sekolah yang lebih bersifat “think-thank”nya

sekolah.
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KONSEP GEOGRAFI DALAM PENDIDIKAN IPS
Arif Rahman Nugroho

Karunia Puji Hastuti

I PENDAHULUAN

Dalam UU No. 20 Tahun  2003 tentang Pendidikan Nasional

(Sisdiknas) dijelaskan bahwa IPS merupakan bahan kajian yang wajib dimuat

dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang antara lain

mencakup: ilmu bumi, sejarah, ekonomi, kesehatan yang dimaksudkan

untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, analisis peserta didik

terhadap kondisi sosial masyarakat. Kajian Ilmu Pengetahuan Sosial  pada

dasarnya memperbincangkan tentang ilmu yang berhubungan langsung

dengan kehidupan manusia dengan segala aspeknya sebagai makhluk

sosial. Hal ini dikarenakan obyek kajian Ilmu Pengetahuan Sosial adalah

manusia dalam kehidupan sehari-hari yang bersentuhan langsung dengan

alam, lingkungan sekitar, waktu, interaksi dengan sesama, upaya

pemenuhan kebutuhan, sistem organisasi masyarakat, sistem budaya dan

pranata pranata sosial di dalamnya (Somantri, 2001)

Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehenshif, dan

terpadu dalam proses pendidikan menuju kedewasaan dan keberhasilan

dalam kehidupan masyarakat, dan diharapkan dengan pendekatan tersebut

anak didik dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam

pada bidang ilmu yang berkaitan.  Pendidikan IPS bertujuan untuk

mengembangkan kemampuan baik intelektual maupun emosional siswa

untuk dapat memahami dan memecahkan masalah sosial dalam rangka

memperkuat partisipasi sebagai warga negara dalam kehidupan masyarakat.

Tujuan Pendidikan IPS hakekatnya menekankan pada pengetahuan tentang

bangsanya, semangat kebangsaan, patriotisme, serta aktivitas masyarakat

dibidang ekonomi dengan ruang atau space wilayah NKRI.

Ilmu yang mendasari kajian tentang ruang, koneksi antar ruang,

dan waktu adalah: Ilmu geografi. Manakala konsep Ilmu geografi dijadikan

salah satu rujukan dan sumber dalam Pendidikan IPS, muncul pertanyaan
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mendasar: Apa itu geografi? Apa obyek kajian geografi? Bagaimana metode

pendekatan geografi yang membedakan geografi dengan ilmu lainnya? Apa

saja faktor yang mendukung dan membentuk identitas geografi? Apa dan

bagaimana sumbangan geografi dalam Pendidikan IPS? Tulisan ini akan

mencoba menelaah dan menjelaskan tentang konsepsi Ilmu geografi dan

sumbangsih Ilmu geografi dalam Pendidikan IPS.

II PEMBAHASAN

2.1 Objek Kajian dan Tujuan Pendidikan IPS

     2.1.1 Objek Kajian Pendidikan IPS

Obyek kajian IPS berfokus pada manusia dan dunia sekelilingnya.

Pokok kajian IPS adalah:  tentang hubungan antarmanusia dalam kehidupan

nyata. Kompleksitas kehidupan yang dihadapi oleh siswa nantinya bukan hanya

kompleksitas akibat adanya tuntutan perkembangan ilmu dan teknologi, tetapi

juga kompleksitas kemajemukan masyarakat kita, sehingga menurut Dunfee

and Sagl, (1966) kajian IPS bukan hanya mengembangkan pengetahuan dan

keterampilan yang berhubungan dengan manusia saja, melainkan juga tentang

tindakan empatik yang melahirkan pengetahuan tersebut.

Hakikat IPS adalah tentang manusia dan dunianya. Manusia selalu

hidup bersama dengan sesamanya. Mereka harus mampu mengatasi

rintangan yang mungkin timbul dari sekelilingnya maupun dari akibat hidup

bersama. IPS memperkenalkan kepada siswa bahwa manusia dalam hidup

bersama dituntut adanya tanggung jawab sosial.

Menurut Banks (1986), secara ringkas keterampilan dalam

pendidikan IPS meliputi: (1) keterampilan dasar, (2) keterampilan akademik/

keterampilan studi, (3) keterampilan ilmiah (khususnya ilmu-ilmu sosial), (4)

keterampilan sosial. IPS mempunyai kaitan yang erat dengan ilmu-ilmu sosial.

Definisi tentang social studies yang terkenal dari Edgar Bruce

Wesley: “The social studies are thesocial sciences simplified for

pedogicalpurposes”.  Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa IPS

adalah  ilmu-ilmu sosial yang disiapkan untuk kepentingan pendidikan di

sekolah dasar dan menengah dengan  menyederhanakan (simplification),
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atau penyesuaian (adaptations) atau melalui modification (perubahan).

Pendidikan IPS diharapkan dapat membantu siswa dalam membangun

landasan untuk memahami kenyataan masyarakat. Setiap disiplin ilmu akan

bertitik tolak dari perspektif yang spesifik. Pengetahuan biasanya dibangun

berdasarkan fakta, konsep, dan generalisasi.

2.1.2 Tujuan Pendidikan IPS

Menurut Barr dkk (1977) tujuan IPS adalah: menyiapkan para siswa

supaya menjadi warga negara yang baik. Barth dan Shermis (1980)

menunjukkan bahwa sebenarnya bukan hanya ada satu telaah dalam IPS,

melainkan ada tiga yang mereka sebut sebagai tradisi dalam IPS. Tradisi

(1) pewarisan budaya (Citizenship transmission), tradisi (2) adalah tradisi

ilmu sosial (Social science tradition), dapat diperoleh melalui pemahaman

tentang segi metodologis ilmu sosial, tradisi (3) adalah inkuiri reflektif

(reflective inquiry) yang didasarkan pada pemikiran reflective(reflective

thinking) dari John Dewey.

Menurut Edwin Fenton (1967) tujuan dari pendidikan IPS yaitu: (1)

pemerolehan pengetahuan; (2) pengembangan keterampilan inkuiri; dan (3)

pengembangan sikap-sikap dan nilai-nilai. Tujuan tersebut sebenarnya

didasarkan pada taksonomi tujuan pendidikan menurut Benyamin S.Bloom

mengenai tujuan kognitif (cognitive domain) dan klasifikasi David R.Krathwohl

mengenai tujuan pendidikan afektif (affective domain). Dua tujuan pertama

pendidikan IPS oleh Fenton termasuk aspek kognitif (pengetahuan,

kemampuan, keterampilan), dan yang terakhir termasuk aspek afektif (sikap

dan nilai). Untuk mengkonkretkan tujuan pengajaran IPS di sekolah, maka

dapat dilihat dalam ranah kognitif, afektik dan psikomotorik. Dalam ranah

kognitif hal-hal tentang manusia dan dunianya harus dapat dinalar supaya

dapat dijadikan sebagai alat untuk pengambilan keputusan yang rasional dan

tepat. Kajian IPS bukanlah hafalan belaka, melainkan yang dapat mendorong

daya nalar yang kreatif. Secara afektif, perolehan pengetahuan dan pemahaman

dapat mendorong tindakan berdasarkan nalar, sehingga dapat dijadikan alat

berkiprah dengan tepat dalam hidup. Secara psikomotorik, tujuan pengajaran

IPS sangat luas, karena keterampilan yang harus dikembangkan harus
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mencakup keterampilan yang dibutuhkan untuk memperoleh pengetahuan

dan nilai serta sikap.

2.2 Konsep Geografi dalam Pendidikan Geografi

     2.2.1 Definisi Ilmu Geografi

Geografi berasal dari bahasa Yunani, secara etymology terdiri dari

Geo = bumi (earth) dan Graphien = mencitra (to describe). Geografi yaitu

ilmu yang mempelajari tentang bumi dan penduduknya serta hubungan

timbal-balik antara keduanya. Geografi dalam bahasa lain yaitu

aardrijkskunde (Belanda) dan geographike (Yunani). Istilah geographike

pertama kali dikemukakan oleh Eratosthenese (275-195 SM). Beberapa

dari definisi geografi tersebut seperti berikut ini.

1. Maurice Le Lannou (1959): Objek study geografi adalah

kelompok manusia dan organisasinya di muka bumi.

2. James Fairgrive (1966): Geografi memiliki nilai edukatif yang

dapat mendidik manusia untuk berpikir kritis dan bertanggung

jawab terhadap kemajuan-kemajuan dunia. Ia juga berpendapat

bahwa peta sangat penting untuk menjawab pertanyaan “di

mana” dari berbagai aspek dan gejala geografi.

3. Bintarto (1981): Geografi mempelajari hubungan kausal gejala-

gejala di permukaan bumi, baik yang bersifat fisik maupun yang

menyangkut kehidupan makhluk hidup beserta

permasalahannya melalui pendekatan keruangan,

kelingkungan, dan regional untuk kepentingan program, proses,

dan keberhasilan pembangunan.

4. Depdikbud (1989): Geografi merupakan suatu ilmu tentang

permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna, serta hasil yang

diperoleh dari bumi.

Definisi geografi dari masing-masing pakar sesuai dengan latar

belakang interesnya dalam berbagai aspek geografi. Dari beberapa definisi

di atas, maka terdapat benang merah persamaannya yaitu  reciprocal

relationship between man and earth (hubungan timbal balik yang saling

mempengaruhi antara manusia dengan lingkungannya/bumi).
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2.2.2 Metode pendekatan Geografi

Geografi sebagai sains (ilmu) yang dipelajari di sekolah, baik di

dalam kelas maupun di luar kelas. Permasalahan yang dikaji tidak saja

menyangkut apa dan dimana, tetapi sudah meningkat sampai pada

mengapa, apa, sebab, dan bagaimana. Aspek yang dikaji tidak saja pada

kasus (case) tetapi sudah meningkat sampai pada sebab akibat

(cause).Geografi sebagai ilmu harus dapat mengungkapkan bagaimana

fenomena alam berpengaruh terhadap kehidupan manusia (fenomena

sosial) dan sebaliknya bagaimana kehidupan manusia telah mempengaruhi

geosfer.Pada kenyataannya geosfer yang dikaji berupa sumber daya alam

dan sumber daya manusia dalam geosfer, serta keterkaitannya yang timbal

balik dengan mendasarkan diri pada identitas geografi, baik secara teori

maupun penerapannya melalui pendekatan keruangan, lingkungan,dan

kompleks wilayah.

Dalam menghampiri, menganalisis gejala dan permasalahan suatu

ilmu (sains) diperlukan suatu metode pendekatan (approach Method).

Metode pendekatan inilah yang membedakan suatu ilmu dengan ilmu

lainnya, walaupun objek yang dikaji sama. Geografi sebagai salah satu ilmu

(sains) dalam menghampiri, menganalisis gejala, dan permasalahan

geografi, baik menyangkut aspek fisik maupun aspek manusia, menggunakan

pendekatan: (1) keruangan; (2) ekologi; dan (3) pendekatan kewilayahan.

1. Pendekatan Spasial (Keruangan)

Analisis keruangan merupakan pendekatan yang khas dalam

geografi karena merupakan studi tentang keragaman ruang muka bumi

dengan menelaah masing-masing aspek-aspek keruangannya. Aspek-aspek

ruang muka bumi meliputi: faktor lokasi, kondisi alam, dan kondisi sosial

budaya masyarakatnya. Dalam mengkaji aspek-aspek tersebut, seorang ahli

geografi sangat memperhatikan faktor letak, distribusi (persebaran), interelasi

serta interaksinya. Pendekatan keruangan ini menitikberatkan pada kaitan

gejala di suatu tempat dengan gejala yang sama atau berbeda disuatu

tempat atau tempat lain. Salah satu contoh pendekatan keruangan tersebut

adalah sebidang tanah yang harganya mahal karena tanahnya subur dan

terletak di pinggir jalan. Pada contoh tersebut, yang pertama adalah menilai
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tanah berdasarkan produktivitas pertanian, sedangkan yang kedua menilai

tanah berdasarkan nilai ruangnya yaitu letak yang strategis.

2. Pendekatan Ekologi (Lingkungan)

Pendekatan lingkungan didasarkan pada salah satu prinsip dalam

disiplin ilmu biologi, yaitu interelasi yang menonjol antara makhluk hidup

dengan lingkungannya. Di dalam analisis lingkungan geografi menelaah

gejala interaksi dan interelasi antara komponen fisikal (alamiah) dengan

nonfisik (sosial). Pendekatan ekologi melakukan analisis dengan melihat

perubahan komponen biotik dan abiotik dalam keseimbangan ekosistem

suatu wilayah. Pendekatan ini juga mencoba melakukan pengamatan suatu

gejala yang berada di suatu tempat, dalam hal ini gejala sosial, dengan

mencari hubungan atau kaitannya dengan gejala alam di tempat yang sama.

Misalnya: suatu padang rumput yang ditinggalkan oleh kawanan hewan

pemakan rumput akan menyebabkan terjadinya perubahan lahan dan

kompetisi penghuninya.

3. Pendekatan Regional (Kompleks Wilayah)

Analisis kompleks wilayah membandingkan berbagai kawasan di

muka bumi dengan memperhatikan aspek-aspek keruangan dan lingkungan

dari masing-masing wilayah secara komprehensif. Pendekatan kompleks

wilayah ini berusaha melakukan pengamatan dengan memusatkan

perhatian pada suatu wilayah tertentu. Contohnya: wilayah kutub tentu sangat

berbeda karakteristik wilayahnya dengan wilayah khatulistiwa.

2.2.3 Prinsip-Prinsip Ilmu Geografi

Ada sepuluh faktor yang mendukung dan membentuk identitas

geografi, yang sangat erat kaitannya dengan kajian sumberdaya alam (faktor

fisik) dan sumberdaya manusia (factor social).Sepuluh (10) faktor utama

yang mutlak tidak boleh diabaikan dalam kajian geografi adalah jarak, lokasi,

relasi, interrelasi, aksesibilitas, proses, pola, interdependensi, interaksi, dan

integrasi. Geografi tidak dapat lepas dari lingkungan fisik dan sosial. Geografi

yang hanya mempelajari bentangan alam, lingkungan alam, dan penyebaran

sumberdaya alam tanpa memperhatikan segi sosial atau unsur manusianya

terasa ada bagian obyek material yang ditinggalkan, karena unsur sosial
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selalu mengikuti dan memberi corak pada lingkungan alam, dapat merubah

pola penyebaran persamaan dan perbedaan geosfer.

Berdasarkan batasan geografi yang dianut oleh kebanyakan pakar

geografi di Indonesia, dapat diketahui bahwa ruang lingkup ilmu geografi

tidak hanya mempelajari tempat saja, tetapi mencakup:

1. tempat beserta segala isinya, baik fenomena fisik maupun

fenomena manusianya;

2. interaksi antara fenomena fisik dan fenomena manusianya;

3. mendiskripsi perubahan pola tempat-tempat dan menjelaskan

bagaimana pola tersebut terbentuk;

4. pemahaman tentang kenampakan fisik dan kultural di permukaan

bumi;

5. mempunyai manfaat untuk menata dan mengelola wilayah.

2.2.4 Objek Kajian Ilmu Geografi

Batasan geografi hasil Semlok Semarang 1988 menyebutkan

bahwa yang menjadi sasaran atau objek kajian geografi adalah fenomena

geosfer. Yang dimaksud dengan geosfer adalah sfera atau lapisan yang

terdapat pada bumi, terletak pada permukaan, di atas permukaan bumi dan

di bawah permukaan bumi. Lapisan tersebut berpengaruh langsung maupun

tidak langsung terhadap kehidupan di bumi.

Objek geografi dibedakan menjadi dua, yaitu (1) fenomena geosfer,

dan (2) sudut pandang, yang berupa keruangan, kelingkungan dan

kewilayahan. Dalam bahasa ilmu, fenomena geosfer disebut objek material,

sedang sudut pandang disebut objek formal. (Bintarto, 2000) Geosfer terdiri

atas: 1). Atmosfer, yaitu: lapisan udara: cuaca dan iklim yang dikaji dalam

Klimatologi dan Meteorologi,  2). Lithosfer, yaitu: lapisan batu-batuan yang

dikaji dalam Geologi, Geomorfologi, Petrografi,  3). Hydrosfer, yaitu:  lapisan

air meliputi perairan di darat maupun di laut yang dikaji dalam Hidrologi dan

Oceanografi. 4). Biosfer, yaitu: lapisan kehidupan: flora dan fauna yang dikaji

dalam Biogeografi, Biologi,. 5). Anthroposfer, yaitu: lapisan manusia yang

merupakan ‘tema sentral’ di antara lapisan-lapisan lainnya. Tema sentral

artinya diutamakan dalam kajiannya.
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2.3 Sumbangan Geografi dalam Pendidikan  IPS

Geografi dalam Pendidikan di SD/ MI termasuk dalam kelompok

mata pelajaran IPS, terintegrasi bersama sejarah, sosiologi, dan ekonomi.

Begitu juga pada jenjang SMP/MTs, geografi juga masih masuk dalam

kelompok mata pelajaran IPS. Sedangkan pada pendidikan menengah

diberikan sebagai mata pelajaran tersendiri. Geografi, pada intinya

mempelajari gejala geosfer, baik yang menyangkut aspek fisik maupun non

fisik di tinjau dari segi spatial dalam konteks yang luas. Tujuan pengajaran

geografi untuk tingkat persekolahan adalah: 1). Mempelajari dan memahami

sifat/ciri wilayah atau negara tertentu, 2). Mempelajari, memahami potensi

dan kondisi sumberdaya alam dan manusia,  3). Mempelajari dan

memahami permasalahan yang ada di Indonesia dan di luar Indonesia

terutama menyangkut masalah ekologi, wilayah, dan sumberdaya alam.

Konten/materi pelajaran geografi disekolah mencakup: 1). Bumi

sebagai tempat tinggal, 2) Hubungan manusia dengan lingkungan, 3).

Dimensi kerungan dan historis, 4). Wilayah, sumberdaya, kependudukan

dan pemukiman. Keempat konten tersebut harus diakomodir oleh kurikulum

geografi mulai tingkat SD sampai dengan SMA, dengan tekanan yang

disesuaikan dengan perkembangan psikologi para siswa.

Mata pelajaran geografi membangun dan mengembangkan

pemahaman peserta didik tentang variasi dan organisasi spasial masyarakat,

tempat, dan lingkungan pada muka bumi. Peserta didik didorong untuk

memahami aspek dan proses fisik yang membentuk pola muka bumi,

karakteristik dan persebaran spasial ekologis di permukaan bumi. Selain itu,

peserta didik dimotivasi secara aktif dan kreatif untuk menelaah bahwa

kebudayaan oleh karena itu, dalam penyajian materi geografi di sekolah harus

diberikan secara terpadu/ terintegrasi antara geografi fisik dan geografi sosial

karena keduanya merupakan satu kesatuan yang utuh. Beberapa sumbangan

geografi dalam Pendidikan IPS yaitu berupa: wawasan ruang, persepsi relasi

antar gejala, rasa keindahan, kecintaan tanah air, dan saling pengertian

internasional (international understanding). Kesemuanya ini ditanamkan pada

anak didik lewat pengajaran, yang juga bisa dilaksanakan di luar kelas: misalnya
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tentang keindahan alam, pengaruh alam terhadap manusia dan sebaliknya,

serta kegiatan manusia melestarikan alam.

2.3.1 Wawasan dalam ruang:

Dengan geografi, dalam Pendidikan IPS siswa dapat diajarkan

tentang konsep keruangan yang ditempati: bersangkutan dengan jarak ke

tempat lain, pengukuran, arah, dan luas. Fenomena dan gejala geografis

tersebar dengan pola yang meruang, misalnya: DAS sebagai suatu

ruang.Masalah geografi berhubungan dengan lokasi, penyebaran ukuran,

accessibilitas dan hal/benda yang menempati ruangan bumi.Masalah

geografis tersebar, berinteraksi, interrelasi dalam ruang serta mempunyai

karakteristik tertentu; sedang ruang yang dimaksud adalah permukaan bumi,

secara keseluruhan maupun sebagian.

2.3.2 Persepsi relasi antara gejala:

Pada lingkungan alam (natural environment) tercakup unsur-unsur:

kekuatan (letak, luas, bentuk, dan batas), unsur fisis (tanah, relief, air, iklim),

serta unsur biotis (flora dan fauna), dengan segala proses dan interaksi

antara unsur, termasuk manusia di dalamnya (manusia dengan

lingkungannya).Melalui pengajaran geografi dalam Pendidikan IPS siswa

dapat diajarkan tentang  relasi timbal balik (reciprocal relationship) antar

gejala: yaitu unsur fisis dengan fisis, fisis dengan sosial dan sosial dengan

unsur sosial.

2.3.3 Rasa keindahan:

Dengan geografi, dalam Pendidikan IPS siswa  dapat dijelaskan

tentang  lingkungan alam, yang berupa:laut, pegunungan, danau, serta

bentangan alam yang melingkupi hidup manusia yang diharapkan akan

menimbulkan rasa kagum terhadap ciptaan-Nya. Apalagi dalam pengajaran

disertai dengan media berupa foto/gambar yang menarik tentang alam.Tentu

hal ini juga dapat membangkitkan rasa cinta akan keindahan alam. Hidup

damai dengan lingkungan alam dapat kita tanamkan melalui pengajaran

geografi dalam Pendidikan IPS pada anak didik.
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2.3.4 Cinta terhadap tanah air:

Dengan geografi, dalam Pendidikan IPS siswa  dapat dijelaskan

tentang  unsur abstrak (letak, luas, bentuk, dan batas), keadaan fisis, sosial

ekonomi,  dan budaya, kekayaan alam, termasuk juga permasalahan yang

ada, dari negara dapat diajarkan. Dari hal tersebut siswa dapat

membandingkan dengan negara lain, termasuk bagaimana peranan dan

kedudukan negara kita dalam politik internasional.Kita bersyukur pada

Tuhan Yang Maha Esa karena negara kita dikaruniai sumberdaya alam

yang kaya, letak yang strategis, serta beraneka ragam budaya, dan keindahan

panorama yang tak ternilai harganya.Hal yang demikian perlu diajarkan pada

anak didik agar mengerti tentang negara lain dan lebih cinta terhadap tanah

air atau rasa nasionalisme yang tinggi.

2.3.5 Saling pengertian internasional

Pemahaman terhadap daerah atau negara-negara lain yang

mempunyai kondisi fisik dan sosial yang berbeda adalah sangat perlu sekali

dalam saling pengertian internasional.Sehingga siswa dapat memahami

dan mengerti kondisi dan permasalahan negara-negara lain dengan latar

belakang kondisi geografis yang ada.Geografi dalam Pendidikan IPS dapat

memberikan sumbangan yang besar pada perdamaian dunia saat ini dan

masa mendatang dalam bentuk sikap, simpati, toleransi, kerjasama, dan

saling menghormati antar sesama manusia, sesama negara, serta

menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sehingga dengan demikian

pengetahuan dan keterampilan geografi dapat meninggalkan pemahaman

terhadap lingkungan masyarakat, negara, dan dunia (internasional).

III KESIMPULAN

Tujuan Pendidikan IPS di Indonesia  hakekatnya menekankan pada

pengetahuan tentang bangsanya, semangat kebangsaan, patriotisme, serta

aktivitas masyarakat dibidang ekonomi dengan ruang atau space wilayah

NKRI. Ilmu Geografi, pada intinya mempelajari gejala geosfer, baik yang

menyangkut aspek fisik maupun non fisik di tinjau dari segi spatial dalam
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konteks yang luas. Melihat inti kajian Ilmu Geografi tersebut, dalam

Pendidikan IPS  kajian geografi ini membekali siswa berupa: wawasan ruang,

persepsi relasi antar gejala, rasa keindahan, kecintaan tanah air, dan saling

pengertian internasional (international understanding).
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ILMU EKONOMI DALAM MENUNJANG

PEMBELAJARAN IPS

Muhammad Rahmattullah

Ilmu ekonomi memiliki keterkaitan yang cukup erat dengan ilmu-

ilmu sosial. Dalam definisi social studies menurut National Council for Social

Studies tersirat bahwa ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu yang dipelajari

secara terintegrasi dan menjadi bagian dari social studies. Meskipun

demikian, ilmu ekonomi memiliki perbedaaan dengan ilmu sosial lainnya.

Perbedaan tersebut terletak pada objek materialnya yakni kelangkaan

(scarcity) sebagai inti permasalahan sehingga objek ilmu ekonomi yakni

mempelajari perilaku manusia dalam melakukan pilihan akibat kelangkaan

sumber daya ekonomi, untuk dimanfaatkan dalam upaya pemenuhan

kebutuhan.

Ada beberapa definisi ilmu ekonomi dari sejumlah ahli. Foldvary

(2010) mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai bagian dari ilmu sosial yang

berkaitan dengan aktivitas seseorang dalam melakukan spesialiasi terkait

dengan produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi. Ilmu ekonomi

seringkali diistilahkan sebagai ilmu utilitas yakni terkait dengan pencapaian

kepuasan relatif bagi seorang individu. Pencapaian ini terkait dengan perilaku

individu dalam mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas melalui

berbagai alternatif tindakan dalam rangka memuaskan keinginannya.

Menurut Meyers (1948) dalam Arif (2009) ilmu ekonomi merupakan

ilmu yang mempersoalkan kebutuhan dan pemuasan kebutuhan manusia.

Definisi ini memiliki dua kata kunci yakni “kebutuhan” yang berarti suatu

keperluan manusia terhadap barang-barang dan jasa-jasa yang sifat dan

jenisnya sangat bermacam-macam dalam jumlah yang tidak terbatas. Kata

kedua adalah “pemuas kebutuhan” yang memiliki ciri-ciri “terbatas” adanya.

Aspek yang kedua inilah menurut Lipsey (1981) dalam Arif (2009) yang

menimbulkan masalah dalam ekonomi, yaitu karena adanya suatu kenyataan

yang senjang, karena kebutuhan manusia terhadap barang dan jasa
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jumlahnya tak terbatas, sedangkan di lain pihak barang-barang dan jasa-

jasa sebagai alat pemuas kebutuhan sifatnya langka ataupun terbatas.

Sementara itu, Samuelson dan Naordhaus (2004) mengemukakan

ilmu ekonomi sebagai studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam

memilih cara  dalam menggunakan sumber daya yang langka dan memiliki

beberapa alternatif penggunaan, dalam rangka memproduksi berbagai

komoditi, untuk kemudian menyalurkannya baik saat ini maupun di masa

depan kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu

masyarakat. Samuelson menyebutkan ilmu ekonomi itu merupakan ilmu

pilihan, yakni ilmu yang mempelajari bagaimana perilaku seseorang dalam

memilih penggunaan sumber-sumber daya produksi yang langka atau

terbatas untuk memproduksi berbagai komoditi, dan menyalurkannya ke

berbagai anggota masyarakat untuk segera dikonsumsi.

Ilmu ekonomi secara lebih sederhana dapat pula dimaknai yakni

sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana perilaku manusia

dalam upaya mencapai kemakmuran. Mengacu pada batasan tersebut dapat

ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan ilmu ekonomi didasarkan pada

masalah-masalah ekonomi yang bersumber pada dua preposisi yakni (1)

manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas dan (2) sumber daya yang

tersedia dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut memiliki sifat yang

terbatas. Kelangkaan sumber yang memiliki berbagai alternatif penggunaan,

mengharuskan manusia berperilaku memilih sehingga sebagian ilmuwan

lebih senang menyebut ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari perilaku

manusia dalam melakukan pilihan di antara beberapa alternatif (Ahman dan

Disman, 2007).

Ditinjau dari tataran fundamental dan historis, Samuelson dan

Naordhaus (2004) membedakan ilmu ekonomi menjadi dua, yakni ilmu

ekonomi positif dan normatif. Ilmu ekonomi positif berfokus pada membahas

deskripsi mengenai fakta, situasi dan hubungan yang terjadi dalam ekonomi,

sementara ilmu ekonomi normatif membahas pertimbangan-pertimbangan

nilai dan etika. Sastradipoera (2001) menguraikan bahwa ilmu ekonomi

positif cenderung hanya merupakan ilmu yang melibatkan diri dalam masalah

‘apakah yang terjadi’.  Dalam hal ini ilmu ekonomi positif itu netral terhadap
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nilai-nilai. Artinya ilmu ekonomi positif itu ‘bebas nilai’ (value free). Sebaliknya

ilmu ekonomi normatif, bertentangan dengan ilmu positif, ilmu ekonomi

normatif beranggapan bahwa ilmu ekonomi harus melibatkan diri dalam

mencari jawaban atas masalah ‘apakah yang seharusnya terjadi’. Esensi

dasar ilmu ekonomi adalah pertimbangan nilai (value judgment) (Arif, 2009).

Sebagai disiplin ilmu, ekonomi mengkaji tentang aspek ekonomi

dan tingkah laku manusia. Kajian tingkah laku ini dapat diinterpretasikan

sebagai kegiatan mengkaji peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi di dalam

masyarakat. Aktivitas mengkaji peristiwa-peristiwa ekonomi memiliki tujuan

yakni berusaha untuk mengerti hakikat dari peristiwa-peristiwa tersebut yang

selanjutnya untuk dipahaminya. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa

tujuan ilmu ekonomi itu untuk: (1) mencari pengertian tentang hubungan

peristiwa-peristiwa ekonomi, baik yang berupa hubungan kausal maupun

fungsional. (2) untuk dapat menguasai masalah-masalah ekonomi yang

dihadapi oleh masyarakat (Abdulah, 1992 dalam Arif, 2009).

Sebagai ilmu, ekonomi juga memiliki keterbatasan-keterbatasan.

Meskipun kita ketahui dalam ilmu ini telah digunakan pendekatan-

pendekatan kuantitatif-matematis, tetapi pendekatan-pendekatan tersebut

tidak dapat menghilangkan keterbatasan-keterbatasannya yang melekat

pada ilmu ekonomi sebagai salah satu cabang ilmu sosial. Abdullah (1992)

dalam Arif (2009) menguraikan keterbatasan-keterbatasan tersebut meliputi:

1. Objek penyelidikan ilmu ekonomi tidak dapat dilokalisasikan.

Sebagai akibatnya kesimpulan atau generalisasi yang

diambilnya bersifat kontekstual (akan terikat oleh ruang dan

waktu).

2. Dalam ilmu ekonomi manusia selain berkedudukan sebagai

subjek yang menyelidiki, juga objek yang diselidiki. Oleh karena

itu hasil penyelidikannya yang berupa kesimpulan ataupun

generalisasi, tidak dapat bersifat mutlak, di mana unsur-unsur

subjeknya akan mewarnai kesimpulan tersebut.

3. Tidak ada laboratorium untuk mengadakan percobaan-

percobaan. Sebagai akibatnya ramalan-ramalan ekonomi sering

kurang tepat.
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4. Ekonomi hanya merupakan salah satu bagian saja dari seluruh

program aktivitas di suatu negara. Oleh karena itu apa yang

direncanakan (exante) dan kenyataannya (ex-post) sering tidak

sejalan.

Ilmu ekonomi dalam perkembangannya telah masuk dan diajarkan

pada berbagai jenjang pendidikan. Pengintegrasian ilmu ekonomi dalam

dunia pendidikan pada dasarnya diarahkan untuk mengembangkan literasi

ekonomi di kalangan peserta didik.  Literasi ekonomi memegang peranan

penting dalam kehidupan. Wulandari (2011) dalam Sina (2012) menjelaskan

bahwa literasi ekonomi adalah ketrampilan hidup (life skill) yang harus dimiliki

oleh siapa saja untuk membuat keputusan ekonomi yang tepat. Mathews

(1999) dalam Sina (2012) menyatakan bahwa literasi ekonomi sebagai

kemampuan individu untuk mengenali dan menggunakan konsep-konsep

ekonomi dan cara berpikir ekonomi untuk memperbaiki dan mendapatkan

kesejahteraan. Makna kemampuan (ability) mengindikasikan bahwa

pemahaman literasi ekonomi dihasilkan melalui proses belajar yang

berkesinambungan.

Pengembangan literasi ekonomi siswa secara jelas dituangkan

dalam Kurikulum 2013 walaupun pada jenjang pendidikan dasar disajikan

menyatu dalam mata pelajaran IPS dan tidak terpisah seperti pada jenjang

SMA. Pada jenjang dasar, Ilmu Pengetahuan Sosial dikembangkan sebagai

mata pelajaran integrative social studies, bukan sebagai pendidikan disiplin

ilmu. IPS sebagai pendidikan berorientasi aplikatif, pengembangan

kemampuan berpikir, kemampuan belajar, rasa ingin tahu, dan

pengembangan sikap peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan

sosial dan alam. Disamping itu, tujuan pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

menekankan pada pengetahuan tentang bangsanya, semangat kebangsaan,

patriotisme, serta aktivitas masyarakat di bidang ekonomi dalam ruang atau

space wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks pembelajaran, tentunya diperlukan berbagai

pembaharuan terkait dengan upaya maksimalisasi pencapaian tujuan

kurikulum tersebut. Ahman dan Disman (2007) mengemukakan beberapa

hal yang harus dilakukan dalam pembelajaran ekonomi yakni:
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1. Siswa tidak lagi ditempatkan sebagai obyek ajar melainkan subjek

ajar. Hal ini berimplikasi terhadap kegiatan belajar yang

mengarahkan guru untuk tidak lagi berceramah namun

melakukan dialog dan interaksi secara aktif dengan siswa.

2. Pembelajaran haruslah berorientasi pada tujuan pembelajaran,

bukan hanya pada materi-materi ajar. Implikasinya adalah guru

tidak hanya menyiapkan materi yang akan diajarkan namun

harus mampu melakukan telaah dan analisis serta menjabarkan

berbagai kompetensi pembelajaran dalam bentuk pengalaman

belajar sarat nilai yang harus dilakukan siswa.

3. Pembelajaran harus bersifat student centered yang lebih

meningkatkan peran serta siswa dalam proses pembelajaran,

dan guru lebih berperan sebagai fasilitator dan evaluator dalam

kegiatan pembelajaran.

4. Evaluasi pembelajaran hendaknya lebih bersifat diagnostik dan

bukan lagi vonis, sehingga guru akan selalu berintrospeksi dan

berlaku adil dalam penilaian.
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KONTRIBUSI SOSIOLOGI DALAM PEMBELAJARAN

ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Rochgiyanti

I PENDAHULUAN

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu

mata pelajaran yang diberikan sejak SD/MI/sederajat hingga SMP/MTs/

sederajat. Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa kurikulum

pendidikan dasar dan menengah wajib memuat Ilmu Pengetahun Sosial.

Dalam penjelasan pasal tersebut dikemukakan  bahwa bahan kajian Ilmu

Pengetahuan Sosial antara lain ilmu bumi, sejarah, ekonomi, kesehatan,

dan sebagainya, dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan,

pemahaman dan kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi sosial

masyarakat. Pada jenjang SMP/MTs/sederajat, mata pelajaran IPS memuat

materi Geografi, Sejarah, Ekonomi, dan Sosiologi. Ruang lingkup mata

pelajaran IPS meliputi aspek-aspek: (1) manusia, tempat, dan lingkungan,

(2) waktu, keberlanjutan, dan perubahan, (3) sistem sosial dan budaya, dan

(4)  perilaku ekonomi dan kesejahteraan.

Pada Kurikulum 2013 untuk jenjang sekolah menengah pertama,

IPS merupakan salah satu matapelajaran yang diberikan di kelas VII, VIII,

dan IX, dengan alokasi waktu empat jam per minggu. IPS termasuk kelompok

mata pelajaran yang memberikan orientasi kompetensi lebih kepada aspek

intelektual dan afektif. Kurikulum ini dikembangkan berdasarkan standar

dan berbasis kompetensi. Dalam konteks Kurikulum 2013, pembelajaran

IPS menerapkan prinsip keterpaduan pengembangan kompetensi peserta

didik dalam konteks integratif sikap, pengetahuan dan keterampilan yang

dibingkai secara paradigmatik oleh Kompetensi Inti (Winataputra, 2013:13).

Istilah IPS merupakan padanan dari Social Studies dalam konteks

kurikulum di Amerika Serikat. Somantri (Sapriya, 2009:11) mendefinisikan
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Pendidikan IPS untuk persekolahan sebagai penyederhanaan atau adaptasi

dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia

yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis/psikologis

untuk tujuan pendidikan. Menurut Banks (1990:4) tujuan utama dari

pembelajaran IPS adalah : (1) knowledge, (2) skills, (3) attitudes and values,

and  (4) citizen action. Kajian IPS dimaksudkan untuk  mengembangkan

pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap

kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, menurut Solihatin dan Raharjo

(2009:15-21) terdapat 14 konsep di dalam IPS di Indonesia, yaitu interaksi,

saling ketergantungan, kesinambungan dan perubahan, keragaman/

kesamaan/perbedaan, konflik dan konsensus, pola, tempat/lokasi,

kekuasaan, nilai kepercayaan, keadilan dan pemerataan, kelangkaan,

kekhususan, budaya, dan nasionalisme.

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk mendeskripsikan  konsep-

konsep tersebut, namun hanya akan mendeskripsikan secara singkat

konsep-konsep yang berhubungan dengan sosiologi, yaitu interaksi, konflik

dan konsensus (norma sosial, penyimpangan sosial, dan pengendalian

sosial), keragaman/kesamaan/perbedaan (stratifikasi sosial),

kesinambungan dan perubahan (perubahan sosial), sehingga nampak

terlihat kontribusi sosiologi dalam pembelajaran IPS.

II KONSEP-KONSEP SOSIOLOGI DALAM PEMBELAJARAN IPS

Terdapat banyak rumusan mengenai pembelajaran dengan

berbagai implikasinya. Menurut Hamalik (2010:58-65), pembelajaran adalah

upaya mengorganisasi lingkungan untuk menciptakan kondisi belajar bagi

peserta didik. Rumusan ini lebih menitikberatkan pada unsur peserta didik,

lingkungan, dan proses belajar. Pembelajaran dapat juga diartikan sebagai

suatu proses interaksi antara peserta belajar dengan pengajar/instruktur

dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar untuk pencapaian

tujuan belajar tertentu (Uno, 2009:54). Salah satu tujuan pembelajaran IPS

adalah mengetahui dan mampu menerapkan konsep-konsep penting dalam

ilmu sosial, termasuk konsep-konsep penting dalam sosiologi, antara lain :
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2.1 Interaksi

Fokus kajian utama Pendidikan IPS adalah interaksi di dalam

masyarakat, sebagaimana dinyatakan oleh Wahab (2011:16). Selanjutnya

dinyatakan bahwa ‘Studi sosial atau IPS adalah tentang manusia. Tidak ada

bagian dari kurikulum yang amat memperhatikan masalah hubungan

manusia selain studi sosial…’ Begitu pentingnya interaksi dalam kehidupan

manusia, karena manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang selalu hidup

bersama. Kehidupan bersama tersebut bersifat dinamis, selalu berproses,

sehingga terjadilah suatu proses sosial, yaitu pengaruh timbal balik antara

berbagai segi kehidupan bersama. Interaksi sosial merupakan kunci dari

kehidupan sosial, dan merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas

sosial.

Interaksi sosial, seperti dikutip dari Gillin and Gillin (Soekanto,

2002:61), merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang

menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok

manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia.

Interaksi sosial  adalah proses dimana antara individu dengan individu,

individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok, berhubungan

satu dengan yang lain (Suyanto dan Ariadi, 2004:20).  Proses suatu interaksi

sosial dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain faktor imitasi, sugesti,

identifikasi, dan simpati.

Secara teoritis terdapat dua syarat untuk terjadinya interaksi sosial,

yaitu terjadinya kontak sosial dan komunikasi. Terjadinya suatu kontak sosial

tidaklah semata-mata tergantung dari tindakan, tetapi juga tergantung pada

tanggapan terhadap tindakan tersebut. Kontak sosial dapat berlangsung

dalam tiga bentuk, yaitu antara orang perorangan, antara orang perorangan

dengan suatu kelompok manusia, dan antara suatu kelompok manusia

dengan kelompok manusia lainnya. Kontak sosial dapat bersifat positif atau

negatif, dapat juga bersifat primer atau sekunder.

Komunikasi merupakan syarat berikutnya untuk terjadinya interaksi

sosial. Aspek terpenting dalam komunikasi adalah ketika seseorang

memberikan penafsiran terhadap perilaku dan perasaan yang ingin

disampaikan oleh seseorang. Oleh karena itu seringkali muncul berbagai
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macam penafsiran terhadap makna sesuatu atau makna perilaku orang lain.

Karakteristik khusus dari komunikasi manusia adalah mereka tidak terbatas

hanya menggunakan isyarat-isyarat fisik, namun juga menggunakan kata-

kata yaitu simbol-simbol suara yang mengandung arti bersama dan bersifat

standar (Suyanto dan Ariadi, 2004:17). Makna suatu simbol tergantung kepada

kesepakatan orang-orang atau kelompok yang menggunakan simbol tersebut.

Menurut White (Suyanto dan Ariadi, 2004:17), makna suatu simbol hanya dapat

ditangkap melalui cara-cara nonsensoris yaitu melalui proses penafsiran

(interpretative process). Makna dari suatu simbol tertentu tidaklah selalu bersifat

universal, tetapi tergantung konteks situasi dan daerah tempat simbol tersebut

dipergunakan.

Ketika berinteraksi, seseorang atau sekelompok orang sebenarnya

sedang berusaha untuk memahami tindakan sosial orang atau kelompok

lain. Weber (Suyanto dan Ariadi, 2004:18-19) mengklasifikasikan tindakan

sosial menjadi empat jenis, yaitu : (1) rasionalitas instrumental, (2) rasionalitas

yang berorientasi nilai, (3) tindakan tradisional, dan (4) tindakan afektif. Apapun

wujud dari tindakan sosial hanya dapat dimengerti menurut arti subyektif

dan pola-pola motivasional yang berkaitan dengan itu. Untuk mengetahui

arti subyektif tindakan-tindakan sosial seseorang adalah dengan verstehen,

yaitu kemampuan untuk berempati atau menempatkan diri dalam kerangka

berpikir orang lain yang perilakunya mau dijelaskan dan situasi serta tujuan-

tujuannya mau dilihat menurut perspektif itu (Johnson, 1988:216).

Interaksi sosial yang dilakukan dapat berbentuk kerja sama

(cooperation), persaingan (competition), dan pertentangan (conflict). Menurut

Gillin and Gillin (Soekanto, 2002:71) terdapat dua macam proses sosial

yang muncul sebagai akibat dari interaksi sosial, yaitu : (1) proses yang

asosiatif, yang terbagi ke dalam tiga bentuk khusus yaitu akomodasi, asimilasi,

dan akulturasi; (2) proses yang disosiatif, yang mencakup persaingan,

kontarvensi, dan konflik. Pendapat lain dari Young (Soekanto, 2002:71) yang

menyatakan bahwa bentuk-bentuk proses sosial berupa : (1) oposisi, yang

mencakup persaingan dan pertentangan, (2) kerja sama yang menghasilkan

akomodasi, dan (3) diferensiasi.
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2.2. Norma Sosial, Perilaku Menyimpang, dan Pengendalian Sosial

Dalam proses interaksi antar anggota masyarakat, tidak tertutup

kemungkinan terjadi gesekan dan benturan kepentingan. Untuk menghindari

kemungkinan tersebut, masyarakat mengembangkan suatu mekanisme

dalam upaya  mengakomodasikan kepentingan bersama. Mekanisme

tersebut dirumuskan dalam bentuk norma-norma masyarakat. Norma adalah

kaidah, aturan pokok, ukuran, kadar, atau patokan yang diterima secara

utuh oleh masyarakat guna mengatur kehidupan dan tingkah laku sehari-

hari, agar hidup ini terasa aman dan menyenangkan (Kartono, 2005:14).

Semula norma-norma tersebut terbentuk secara tidak sengaja, lama-

kelamaan norma-norma tersebut dibuat secara sadar.

Norma merupakan simbol dari loyalitas ideologis dan simbol dari

afiliasi terhadap kelompok-kelompok tertentu (Kartono, 2005:15). Selanjutnya

dinyatakan bahwa norma-norma tersebut bisa bersifat institusional atau

formal, bisa juga noninstitusional atau sosial (norma umum). Selain itu norma

juga bisa bersifat positif, yaitu bersifat mengharuskan, menekan, atau

kompulsif; sebaliknya bisa bersifat negatif, yaitu melarang sama sekali, bahkan

menjadikan tabu. Oleh karena itu norma-norma yang ada di dalam

masyarakat mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Untuk

membedakan kekuatan mengikat norma-norma tersebut, menurut Soekanto

(2002:200), secara sosiologis dikenal ada :  (1) cara/usage, (2) kebiasaan/

folkways, (3) tata kelakuan/mores, dan (4) adat-istiadat/custom.

Meskipun kehidupan masyarakat telah diatur oleh norma-norma,

namun masih terdapat individu atau kelompok yang bertingkah laku tidak

sesuai dengan norma. Mereka cenderung melakukan penyimpangan,

berperilaku menyimpang dari norma-norma yang telah disepakati bersama.

Menurut Kartono (2005:14) tingkah laku menyimpang adalah tingkah laku

yang tidak adekuat (serasi, tepat), tidak bisa diterima oleh masyarakat pada

umumnya, dan tidak sesuai dengan norma sosial yang ada. Seseorang

dikatakan berperilaku menyimpang apabila menurut anggapan sebagian

besar masyarakat (minimal di suatu kelompok atau komunitas tertentu)

perilaku atau tindakan tersebut di luar kebiasaan, adat istiadat, aturan, nilai-

nilai, atau norma sosial yang berlaku (Budirahayu, 2004:78). Menurut
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Soekanto (Wignjosoebroto dan Suyanto, 2004:104), beberapa faktor yang

menyebabkan warga masyarakat berperilaku menyimpang dari norma yang

berlaku adalah : (1) karena kaidah-kaidah yang ada tidak memuaskan bagi

pihak tertentu atau karena tidak memenuhi kebutuhan dasarnya, (2) karena

kaidah yang ada kurang jelas perumusannya sehingga menimbulkan aneka

penafsiran dan penerapan, (3) karena di dalam masyarakat terjadi konflik

antara peranan-peranan yang dipegang warga masyarakat, dan (4) karena

memang tidak mungkin untuk mengatur semua kepentingan warga

masyarakat secara merata.

Secara umum, yang digolongkan sebagai perilaku menyimpang,

antara lain : (1) tindakan yang nonconform, yaitu perilaku yang tidak sesuai

dengan nilai-nilai atau norma-norma yang ada; (2) tindakan yang antisosial

atau asosial, yaitu tindakan yang melawan kebiasaan masyarakat atau

kepentingan umum, dan (3) tindakan-tindakan kriminal, yaitu tindakan yang

nyata-nyata telah melanggar atauran-aturan hukum tertulis dan mengancam

jiwa atau keselamatan orang lain (Budirahayu, 2004:81). Deviasi atau

penyimpangan sifatnya bisa tunggal atau jamak. Menurut Kartono (2005:18)

deviasi dapat dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu : (1) individu-individu

dengan tingkah laku yang menjadi “masalah’ merugikan dan destruktif bagi

orang lain tetapi tidak merugikan diri sendiri; (2) individu-individu dengan

tingkah laku menyimpang yang menjadi “masalah” bagi diri sendiri tetapi

tidak merugikan orang lain; dan (3) individu-individu dengan deviasi tingkah

laku yang menjadi “masalah” bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Selanjutnya

dijelaskan bahwa sehubungan dengan lingkungan sosio-kultural, deviasi

tingkah laku dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu deviasi individual, deviasi

situasional, dan deviasi sistematik.

Untuk mencegah agar warga masyarakat tidak cenderung

melakukan penyimpangan, maka masyarakat perlu menjalankan

pengendalian sosial atau kontrol sosial terhadap individu-individu

anggotanya. Menurut Berger (Wignjosoebroto dan Suyanto, 2004:102)

pengendalian sosial adalah berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk

menertibkan anggota yang membangkang. Menurut Soekanto (2002:205)

pengendalian sosial merupakan segala proses, baik yang direncanakan
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maupun tidak direncanakan, yang bersifat mendidik, mengajak, atau bahkan

memaksa warga-warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-

nilai sosial yang berlaku. Pengendalian sosial dapat dilakukan oleh suatu

kelompok terhadap kelompok lainnya, atau oleh suatu kelompok terhadap

individu.

Pengendalian sosial perlu dilakukan antara lain untuk mengetahui

efektivitas proses sosialisasi dalam kehidupan sehari-hari warga masyarakat.

Secara normatif proses sosialisasi tidak hanya mendatangkan manfaat bagi

masyarakat, akan tetapi juga mendatangkan manfaat bagi warga masyarakat

secara individual. Melalui proses-proses sosialisasi inilah warga masyarakat

dapat belajar bagaimana bertingkah pekerti dan menyesuaikan diri di dalam

masyarakat tanpa menemui kesulitan apapun juga. Oleh karena proses

sosialisasi itu pada akhirnya bersifat rewarding yaitu mendatangkan manfaat

atau keuntungan tertentu bagi individu-individu warga masyarakat, maka

tidak seorangpun akan menentang (secara total) berbagai sosialisasi yang

diselenggarakan terhadapnya, baik sosialisasi yang bersifat otoriter maupun

yang bersifat ekualitas (Wignjosoebroto dan Suyanto, 2004:103).

Pengendalian sosial hampir selalu dijalankan dengan berdasarkan

kekuatan sanksi. Menurut Wignjosoebroto dan Suyanto (2004:105) sanksi

adalah sesuatu bentuk penderitaan yang secara sengaja dibebankan oleh

masyarakat kepada seorang warga masyarakat yang terbukti melanggar

atau menyimpang dari keharusan norma sosial, dengan tujuan agar warga

masyarakat ini kelak tidak lagi melakukan pelanggaran dan penyimpangan

terhadap norma tersebut. Selanjutnya dikatakan bahwa ada tiga jenis sanksi

yang digunakan di dalam usaha-usaha pengendalian sosial yaitu : (1) sanksi

yang bersifat fisik, (2) sanksi yang bersifat psikologik, dan (3) sanksi yang

bersifat ekonomik. Pengendalian sosial sesungguhnya juga dilaksanakan

dengan menggunakan insentive-insentive positif. Insentif merupakan

dorongan positif yang akan membantu individu-individu untuk segera

meninggalkan pekerti-pekertinya yang salah. Insentif bisa dibedakan menjadi

tiga jenis, yaitu : (1) insentif yang bersifat fisik, (2) insentif yang bersifat

psikologis, dan (3) insentif yang bersifat ekonomik.
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Pengendalian sosial ternyata tidak selalu menjamin

terselenggaranya ketertiban masyarakat secara mutlak. Menurut

Wignjosoebroto dan Suyanto (2004:108) terdapat lima faktor yang ikut

menentukan apakah suatu usaha pengendalian sosial oleh kelompok

masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif, yaitu : (1) menarik tidaknya

kelompok masyarakat itu bagi warga-warga yang bersangkutan, (2) otonom

tidaknya kelompok masyarakat itu, (3) beragam tidaknya norma-norma yang

berlaku di dalam kelompok itu, (4) besar kecilnya dan bersifat anomi tidaknya

kelompok masyarakat yang bersangkutan, dan (5) toleran tidaknya sikap

petugas kontrol sosial terhadap pelanggaran yang terjadi.

Bentuk pengendalian sosial relatif beragam, dapat dilaksanakan

dengan berbagai cara. Menurut Soekanto (2002:206) pengendalian sosial

dapat dilakukan dengan cara-cara tanpa kekerasan (persuasive)  ataupun

dengan paksaan (coercive), bersifat preventif atau represif, atau kedua-

duanya. Menurut Roucek (Wignjosoebroto dan Suyanto, 2004:116)

pengendalian sosial pada dasarnya bisa dijalankan melalui institusi atau

tidak, ada yang dilakukan secara lisan dan secara simbolis, ada yang

dilakukan secara kekerasan, ada yang menggunakan hukuman, dan ada

yang menggunakan imbalan, serta ada yang bersifat informal dan ada pula

yang formal. Di dalam masyarakat yang makin kompleks dan modern, usaha

penegakan kaidah sosial tidak bisa dilakukan hanya dengan mengandalkan

kesadaran warga masyarakat, tetapi harus dilakukan dan dibantu oleh aparat

petugas pengendalian sosial. Mereka itu adalah aparat kepolisian,

pengadilan, sekolah, lembaga keagamaan, adat, tokoh masyarakat, dsb.

2.3 Stratifikasi Sosial

Pada setiap masyarakat selalu terdapat sesuatu yang mendapatkan

penghargaan lebih tinggi dibandingkan lainnya. Gejala tersebut mendorong

terjadinya stratifikasi sosial, yaitu pembedaan posisi seseorang atau

sekelompok orang dalam kedudukan yang berbeda-beda secara vertikal.

Menurut Sanderson (1993:146) stratifikasi sosial berkenaan dengan adanya

dua atau lebih kelompok-kelompok bertingkat (ranked groups) dalam satu

masyarakat tertentu, yang anggota-anggotanya mempunyai kekuasaan, hak-

hak istimewa, dan prestise yang tidak sama pula. Pembedaan atas lapisan
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masyarakat merupakan gejala universal yang merupakan bagian dari setiap

sistem sosial setiap masyarakat. Stratifikasi sosial atau sistem lapisan

masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya atau sengaja disusun untuk

mengejar suatu tujuan tertentu.

Penempatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu

lapisan sosial tertentu didasarkan pada beberapa kriteria. Menurut Soekanto

(2002:237-238) terdapat empat ukuran atau kriteria yang biasa dipakai untuk

menggolong-golongkan anggota-anggota masyarakat ke dalam suatu

lapisan yaitu ukuran kekayaan, ukuran kekuasaan, ukuran kehormatan, dan

ukuran ilmu pengetahuan. Bentuk konkrit lapisan-lapisan dalam masyarakat

tersebut bermacam-macam, namun pada prinsipnya dapat diklasifikasikan

menjadi tiga yaitu : (1) kelas yang didasarkan pada faktor ekonomi, (2) kelas

yang didasarkan pada faktor politis, dan (3) kelas yang didasarkan pada

jabatan-jabatan tertentu dalam masyarakat (Sutinah dan Norma, 2004:133).

Terdapat tiga aspek yang merupakan karakteristik dari stratifikasi

sosial, yaitu : (1) perbedaan dalam kemampuan atau kesanggupan, (2)

perbedaan dalam gaya hidup, dan (3) perbedaan dalam hak dan akses dalam

memanfaatkan sumber daya (Sutinah dan Norma, 2004:134-135). Munculnya

sistem lapisan masyarakat sekaligus merupakan mekanisme untuk

memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat, yaitu penempatan individu

pada tempat-tempat yang tersedia dalam struktur sosial, dan mendorongnya

agar melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan kedudukan dan

peranannya (Soekanto, 2002;255). Tidak banyak individu yang dapat

memenuhi persyaratan tersebut, sehingga jumlah warga lapisan atas (upper

class) lebih sedikit dibandingkan lapisan menengah (middle class) dan lapisan

bawah (lower class). Sistem lapisan dalam masyarakat dapat bersifat tertutup

(closed social stratification), sehingga membatasi kemungkinan pindahnya

seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain; dan bersifat terbuka (open

social stratification) sehingga setiap anggota masyarakat mempunyai

kesempatan untuk naik dari satu lapisan ke lapisan lainnya.

Pada setiap sistem pelapisan masyarakat terdapat unsur-unsur

kedudukan (status) dan peran (role). Kedudukan (status) diartikan sebagai
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tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan

dengan orang lain dalam kelompok tersebut, atau tempat suatu kelompok

sehubungan dengan kelompok-kelompok lain di dalam kelompok yang lebih

besar (Sutinah dan Norma, 2004:136). Seseorang biasanya menjadi anggota

dalam berbagai kelompok sosial sehingga seseorang dapat mempunyai

beberapa macam kedudukan sekaligus.  Menurut Sorokin (Sutinah dan

Norma, 2004:136-137), untuk mengukur status seseorang dapat dilihat dari

: (1) jabatan/pekerjaan, (2) pendidikan dan luasnya ilmu pengetahuan, (3)

kekayaan, (4) politis, (5) keturunan, dan (6) agama.

Pada dasarnya status dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu : (1)

bersifat obyektif, dengan hak dan kewajiban yang terlepas dari individu; dan

(2) bersifat subyektif, yang menunjukkan hasil dari penilaian orang lain

(Sutinah dan Norma, 2004:137).  Menurut Soekanto (2002:240-241)

umumnya masyarakat mengembangkan dua macam kedudukan, yaitu : (1)

ascribed-status, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa

memperhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan.

Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran, dan biasa dijumpai pada

masyarakat-masyarakat dengan sistem lapisan tertutup; (2) achieved-status,

yaitu kedudukan yang dicapai seseorang dengan usaha-usaha yang

disengaja. Selain kedua macam kedudukan tersebut, juga terdapat

assigned-status yaitu kedudukan yang diberikan, artinya suatu kelompok

atau golongan memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang

yang berjasa, yang telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi

kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Assigned-status sering mempunyai

hubungan yang erat dengan achieved-status.

Dalam sistem stratifikasi sosial, kedudukan dan peranan

merupakan unsur-unsur pokok yang mempunyai arti penting bagi sistem

sosial. Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status).

Keduanya tidak bisa dipisahkan, sebab tidak ada peranan tanpa kedudukan

atau kedudukan tanpa peranan. Menurut Levinson (Soekanto, 2002:244)

suatu peranan mencakup tiga hal, yaitu : (1) peranan meliputi norma-norma

yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat,

(2) peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh
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individu dalam masyarakat sebagai organisasi, dan (3) peranan dapat

dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial

masyarakat.

Peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena

fungsi peran adalah : (1) memberi arah pada proses sosialisasi, (2) pewarisan

tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pengetahuan, (3) dapat

mempersatukan kelompok atau masyarakat, dan (4) menghidupkan sistem

pengendali dan kontrol sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat

(Sutinah dan Norma, 2004:140). Hendropuspito (Sutinah dan Norma, 2004:140)

berpendapat bahwa peranan sosial dalam masyarakat dapat diklasifikasikan

berdasarkan cara memperoleh dan pelaksanaannya. Berdasarkan cara

memperoleh, peranan dapat dibedakan menjadi dua yaitu : (1) peran bawaan

(ascribed role), yaitu peranan yang diperoleh secara otomatis, bukan karena

usaha; dan (2) peranan pilihan (achieved role), yaitu peranan yang diperoleh

atas dasar keputusannya sendiri. Berdasarkan pelaksanaannya, peranan dapat

dibedakan menjadi dua, yaitu : (1) peranan yang diharapkan (expected roles),

yaitu cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat,

dan (2) peranan yang disesuaikan (actual roles), yaitu cara bagaimana

sebenarnya peranan itu dijalankan.

Keinginan untuk mencapai status merupakan impian setiap orang.

Proses keberhasilan seseorang untuk mencapai status sosial yang tinggi,

atau proses kegagalan seseorang hingga jatuh di kelas sosial yang lebih

rendah  disebut mobilitas sosial. Menurut Horton and Hunt (Sudarso,

2004:188) mobilitas sosial dapat diartikan sebagai suatu gerak perpindahan

dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Tingkat mobilitas sosial pada

masing-masing masyarakat berbeda-beda. Pada masyarakat dengan sistem

lapisan terbuka maka mobilitas warga masyarakatnya akan cenderung tinggi,

sedangkan pada masyarakat dengan sistem lapisan tertutup maka mobilitas

warga masyarakatnya cenderung sangat rendah atau bahkan tidak ada sama

sekali.

Menurut Sorokin (Soekanto, 2002:249-250) terdapat dua tipe gerak

sosial yaitu gerak sosial yang horizontal dan vertikal. Gerak sosial horizontal

merupakan peralihan individu atau obyek-obyek sosial lainnya dari suatu
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kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Gerak sosial

vertikal merupakan perpindahan individu atau obyek sosial dari suatu

kedudukan sosial ke kedudukan lainnya yang tidak sederajat. Sesuai dengan

arahnya maka terdapat dua jenis gerak sosial vertikal, yaitu gerak sosial

yang naik (social climbing) dan gerak sosial yang turun (social sinking). Gerak

sosial vertikal yang naik mempunyai dua bentuk, yaitu : (1) masuknya individu-

individu yang mempunyai kedudukan rendah ke dalam kedudukan yang

lebih tinggi, dan (2) pembentukan suatu kelompok baru, yang kemudian

ditempatkan pada derajat yang lebih tinggi dari kedudukan individu-individu

pembentuk kelompok tersebut. Gerak sosial vertikal yang menurun

mempunyai dua bentuk utama, yaitu : (1) turunnya kedudukan individu ke

kedudukan yang lebih rendah derajatnya, dan (2) turunnya derajat

sekelompok individu yang dapat berupa disintegrasi kelompok sebagai

kesatuan.

2.4 Perubahan Sosial

Masyarakat merupakan obyek kajian dalam sosiologi. Kehidupan

masyarakat dalam suatu sistem sosial sangatlah dinamis, sehingga

masyarakat akan selalu mengalami perubahan. Tidak ada masyarakat yang

tidak mengalami perubahan, perbedaannya terletak  pada derajat

perubahan, kecepatan perubahan, dan pengaruh perubahan terhadap sendi-

sendi kehidupan. Isu perubahan sosial telah menjadi sasaran kajian sosiologi

sejak awal kelahirannya, hampir semua kajian sosiologi berkaitan dengan

perubahan sosial, sehingga kajian perubahan sosial merupakan inti sosiologi

(Sztompka, 2005:v).  Perubahan sosial dapat dibedakan menjadi beberapa

jenis, tergantung dari sudut aspek, fragmen atau dimensi sistem sosialnya.

Hal ini disebabkan karena keadaan sistem sosial tidaklah sederhana, tidak

hanya berdimensi tunggal, tetapi merupakan kombinasi dari berbagai

komponen.

Terdapat banyak definisi tentang perubahan sosial, seperti dikutip

oleh Sztompka (2005:5) dari : (1) Macionis menyatakan bahwa perubahan

sosial adalah transformasi dalam organisasi masyarakat, dalam pola berpikir,

dan dalam perilaku pada waktu tertentu; (2) Persell berpendapat bahwa

perubahan sosial adalah modifikasi atau transformasi dalam
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pengorganisasian masyarakat; (3) Ritzer berpendapat bahwa perubahan

sosial mengacu pada variasi hubungan antar individu, kelompok, organisasi,

kultur, dan masyarakat pada waktu tertentu; dan (4) Farley berpendapat

bahwa perubahan sosial adalah perubahan pola perilaku, hubungan sosial,

lembaga, dan struktur sosial pada waktu tertentu. Menurut Selo Soemardjan,

perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga

kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem

sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara

kelompok-kelompok dalam masyarakat (Soekanto, 2002:305).

Konsep dasar perubahan sosial mencakup tiga gagasan, yaitu : (1)

perbedaan, (2) pada waktu berbeda, dan (3) diantara keadaan sistem sosial

yang sama (Sztompka, 2005:3). Studi perubahan sosial akan melibatkan

dimensi ruang dan waktu. Dimensi ruang menunjuk pada wilayah terjadinya

perubahan sosial serta kondisi yang melingkupinya, dimensi waktu yang

meliputi konteks masa lalu (past), masa sekarang (present), dan masa depan

(future) (Martono, 2011:3). Menurut Hilmes and Moore, seperti dikutip oleh

Soelaiman (Martono, 2011:6), perubahan sosial mempunyai tiga dimensi,

yaitu dimensi struktural, kultural, dan interaksional.

Terdapat beberapa bentuk perubahan sosial, sebagaimana dikutip

dari Soekanto (2002:311-317), yaitu : (1) perubahan lambat dan perubahan

cepat, (2) perubahan kecil dan perubahan besar, dan (3) perubahan yang

dikehendaki/direncanakan dan perubahan yang tidak dikehendaki/tidak

direncanakan. Soemardjan dan Soemardi (Soekanto, 2002:318-325)

berpendapat bahwa penyebab perubahan bersumber dari dalam masyarakat

maupun berasal dari luar. Sumber internal penyebab perubahan dapat

berupa: (1) bertambah atau berkurangnya penduduk, (2) penemuan-

penemuan baru, (3) pertentangan/konflik dalam masyarakat, dan (4)

terjadinya pemberontakan/revolusi. Sumber eksternal perubahan dapat

berupa : (1) sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam yang ada di

sekitar manusia, (2) peperangan, dan (3) pengaruh kebudayaan dari

masyarakat lain.

Selain itu terdapat faktor-faktor yang mendorong dan menghambat

jalannya proses perubahan (Soekanto, 2002:324-330). Faktor pendorong
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berupa : (1)  kontak dengan kebudayaan lain, (2) sistem pendidikan formal

yang maju, (3) sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan-

keinginan untuk maju, (4) toleransi terhadap perbuatan-perbuatan

menyimpang yang bukan merupakan delik, (5) sistem pelapisan masyarakat

yang bersifat terbuka, (6) penduduk yang heterogen, (7) ketidakpuasan

masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu, (8) orientasi ke masa

depan, dan (9) adanya nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar

untuk memperbaiki hidupnya. Faktor penghambat berupa: (1) kurangnya

hubungan dengan masyarakat lain, (2) perkembangan ilmu pengetahuan

yang terlambat, (3) sikap masyarakat yang sangat tradisional, (4) adanya

kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat, (5) rasa takut

akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan, (6) prasangka

terhadap hal-hal baru atau asing atau sikap yang tertutup, (7) hambatan-

hambatan yang bersifat ideologis, (8) adat atau kebiasaan, dan (9) adanya

nilai bahwa hidup ini pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin diperbaiki.

Terdapat mekanisme yang mendorong terjadinya perubahan.

Menurut Lauer (2003:203-378) mekanisme perubahan dapat dilihat dari

perspektif materialistis, perspektif idealistis, mekanisme interaksional, dan

sumber struktural. Selain itu terdapat pola-pola perubahan yang sangat

penting, sebagaimana dikemukakan oleh antropolog, yaitu pola evolusi,

difusi, dan akulturasi; pola-pola dialektik; dan pola kontemporer berupa

industrialisasi dan modernisasi (Lauer, 2003:383-466).

Perubahan tidaklah terjadi secara tiba-tiba. Perubahan terjadi

melalui sebuah proses, apalagi jika perubahan tersebut melibatkan individu

atau kelompok sosial sebagai target/sasaran perubahan. Sasaran perubahan

sosial dapat berupa individu, kelompok, dan struktur sosial (Lauer, 2003:477-

490; Martono, 2011:251-257).  Setiap upaya untuk mengubah masyarakat

tersebut memerlukan strategi yang sesuai. Menurut Lauer (1982) dan Harper

(1989) yang dikutip Martono (2011:257) terdapat beberapa strategi yang

dapat diterapkan, yaitu strategi fasilitatif, strategi reedukatif, strategi persuasif,

strategi kekuasaan, dan strategi kekerasan versus nonkekerasan.  Lauer

(2003:49) merinci strategi berdasarkan target perubahan. Jika sasaran

perubahan adalah individu maka dipergunakan strategi otoriter dan
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partisipatif. Jika sasaran perubahan adalah kelompok dan struktural maka

dipergunakan strategi elitis dan demokratis.  Chin and Benne (Lauer,

2003:495) mengemukakan tiga jenis strategi yang disebut rasional-empiris,

normatif-edukatif, dan paksaan-kekuasaan.

III PENUTUP

Sosiologi telah memberikan sumbangan yang signifikan bagi IPS,

sehingga peserta didik mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan

kehidupan masyarakat. Dengan telah dikuasainya konsep-konsep tersebut

diharapkan peserta didik memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-

nilai sosial dan kemanusiaan. Selain itu dengan memahami konsep-konsep

tersebut peserta didik diharapkan memiliki kemampuan dasar untuk berpikir

logis dan kritis, memunculkan rasa ingin tahu, memiliki kemampuan dasar

untuk memecahkan masalah, dan memiliki bekal keterampilan dalam

menjalani kehidupan sosial.
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MATERI SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI

UNTUK PENDIDIKAN IPS
Nasrullah

I PENDAHULUAN

Kehadiran antropologi yang secara eksplisit terdapat dalam

Kurikulum 2013 terutama pada Sekolah Menengah Atas (SMA) atau

Madrasah Aliyah (MA), sebagaimana disiplin ilmu sosial lainnya, memberikan

peluang untuk membangun, menguatkan dan mempertahankan kebudayaan

di Indonesia yang beraneka ragam melalui dunia pendidikan. Pada saat

bersamaan, berbagai tragedi yang mengguncang keanekaragaman

kebudayaan tengah berlangsung di berbagai tempat di tanah air. Konflik

antar dan internal umat beragama, berakibat pengasingan kelompok

masyarakat dari tanah kelahirannya, sebagaimana yang dialami penganut

Ahmadiyah di Madura. Kelompok garis keras cenderung memandang hitam-

putih kebaikan dan kebenaran, sehingga kebenaran dijustifikasi dengan

cara main hakim sendiri. Mereka ‘mengambil alih’ tugas aparat dengan

melakukan tindak destruktif pada hiburan malam, café dan lain sebagainya

di berbagai kota. Di kalangan anak muda, aksi kebut-kebutan di jalan raya

disebut kelompok geng motor acapkali berlangsung dengan kekerasan dan

menelan korban nyawa. Praktek pemilihan kepala daerah semestinya

melahirkan pemimpin yang demokratis, mengalami penyimpangan dengan

berbagai kecurangan sehingga menimbulkan permusuhan antar warga.

Tatanan keharmonisan dan keragaman tengah mengalami cobaan hebat.

Dari luar negeri, keteguhan kebudayaan Indonesia tengah dicoba.

Tarian Barongsai di klaim sebagai milik Malaysia yang tentu saja membuat

berang bangsa Indonesia. Sementara itu, serbuan globalisasi terus menerus

menggoda generasi muda. Jika sebelumnya budaya barat sudah terlebih

dahulu masuk dalam tradisi bangsa Indonesia, kini wabah Korea Pop (K-
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Pop) begitu menarik perhatian generasi muda Indonesia yang

diimplementasikan melalui perilaku berpakaian hingga gaya hidup. Atas

kondisi demikian, pelajaran antropologi diharapkan mampu berperan besar.

Oleh karena itu, hadirnya antropologi, sebagaimana halnya sosiologi dan

filsafat, dalam sistem pendidikan nasional sesungguhnya merupakan

jawaban terhadap perdebatan konseptual ilmu pengetahuan sekaligus

sebagai jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa

(Abdullah, 2008:2).

Atas dasar demikian, tulisan ini menelaah pelajaran antropologi

sebagaimana kurikulum 2013, khususnya peminatan pada mata pelajaran

peminatan sosial, Sosiologi dan Antropologi di SMA dan MA. Penulis

mencoba menghubungkan dengan hasil penelitian dan pengabdian

masyarakat yang dilakukan penulis bersama tim pada SMA di Kabupaten

Banjar dan Tanah Laut (lihat Mariani, dkk:2011; 2012). Diharapkan komparasi

ini dapat menjadi refleksi pembelajaran antropologi di SMA dan MA.

II PERSOALAN KOMPETENSI DASAR

Meskipun Kurikulum 2013 sebagai kurikulum terbaru, tetapi masih

relevan menghubungkannya dengan kompetensi dasar (KD) kurikulum

sebelumnya yang memiliki kesamaan dan kemiripan secara tematik.

Pelajaran antropologi pada kurikulum sebelumnya tidak secara eksplisit

disebutkan, sebaliknya dominasi sosiologi muncul secara eksplisit. Berbeda

dengan Kurikulum 2013 yang menggabungkan materi Sosiologi dan materi

Antropologi dalam satu mata pelajaran pada peminatan Sosial yakni Sosiologi

dan Antropologi. Implikasinya pada kompetensi dasar pada Kurikulum 2013

tidak memisahkan Sosiologi dan Antropologi, melainkan melihat satu tema

pada dua sudut pandang, misalnya kompetensi dasar kelas X, XI dan XII

poin 1.1 mensyukuri keberagaman agama dalam kehidupan sosial dan

budaya sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Praktis sisi sosiologis

kepada kehidupan sosial dan sisi antropologis menitik beratkan pada

budaya. Meskipun demikian, masih terdapat korelasi antara KD terdahulu,

kesulitan siswa menjawab soal pada KD atau tema tertentu dan KD 2013,

sebagaimana tabel di bawah ini
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Tabel 1 Korelasi KD Terdahulu, Hasil Tes Siswa dan KD 2013

KD Terdahulu

yang Tersulit

(Mariani, dkk. 2011)

Kelas XI: Menganalisis potensi-potensi

terjadinya konflik dan kekerasan dalam

kehidupan masyarakat yang beragam.

Kelas XII: Mendeskripsikan berbagai

ketimpangan sosial dan budaya yang

disebabkan oleh perubahan sosial dan

budaya

KD 2013

Menentukan jenis nilai/

norma yang mendasari

perilaku berdasarkan

contoh yang disajikan

Perilaku menyimpang

Tema Soal Tersulit

Bagi Siswa

(Mariani, dkk. 2012)

Mengidentifikasi yang

termasuk ciri/unsur

pembentukan

keteraturan sosial

Kelompok Sosial Kelas X: Menerapkan konsep-konsep dasar

sosiologi dan antropologi dalam memahami

hubungan sosial antar individu dan

kelompok.

Kelas XI: Menunjukkan sikap toleransi dan

empati sosial terhadap keragaman sosial

dan budaya.Menerapkan prinsip-prinsip

kesetaraan dalam menyikapi keberagaman

untuk menciptakan kehidupan harmonis dan

multikultural.

Kelas XII: memahami, menerima, dan

menghargai perbedaan kegiatan ritual

sebagai akibat (implikasi) dari keberagaman

ajaran agama yang dianut.

Menentukan bentuk/

jenis/tipe kegiatan

sosialisasi

masyarakat

Kelompok Sosial,

lembaga sosial,

perubahan sosial

Kelas XI:  Mendeskripsikan melalui

contoh tentang faktor-faktor yang

mendorong dinamika masyarakat.

Mengidentifikasikan

teknik sampling

yang digunakan

berdasarkan contoh

yang disajikan

Metode penelitian Kelas X: Menyusun rancangan penelitian

sederhana tentang kehidupan sosial budaya

dalam masyarakat.

Menentukan variabel

yang diteliti

berdasarkan contoh

yang disajikan

Metode penelitian Kelas XI: Mengidentifikasi berbagai

permasalahan yang muncul dalam upaya

mewujudkan masyarakat multikultural.
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Berdasarkan tabel 1 di atas terdapat dua penjelasan. Pertama,

terdapat korelasi antara KD terdahulu, kesulitan siswa menjawab soal dan

KD terbaru. Sehingga masih relevan menggunakan KD terdahulu yang

mengacu mata pelajaran Sosiologi untuk menelaah materi Antropologi yang

terintegrasi pada mata pelajaran Sosiologi dan Antropologi tetap saja relevan.

Kedua, dapat diketahui keunggulan KD terbaru (2013) yang menggabungkan

aspek pengetahuan dan praktek lapangan. Pembahasan dibatasi pada

bagian pertama, berpijak pada KD terdahulu untuk menelaah materi

Antropologi dalam mata pelajaran Sosiologi dan Antropologi sebagai upaya

preventif menghindari kesulitan ganda yang dialami siswa dalam memahami

materi Sosiologi dan Antropologi.

KD tersulit sebagaimana tabel 1, jika dicermati, sebenarnya cukup

menarik karena secara tematik bukan pada tataran teoritis yang

membutuhkan abstraksi. Sebaliknya, KD tersebut justru mengarah kepada

tema yang aplikatif.  Ada beberapa aspek penyebab rendahnya KD tersebut,

tetapi tanpa bermaksud mengabaikan aspek lain, kesulitan pada KD

sebagaimana tabel di atas yang berkorelasi pada kesulitan siswa dalam

menjawab soal, di antaranya adalah pada kurangnya kemampuan tenaga

pengajar. Pandangan siswa karena guru bersangkutan belum

berpengalaman mengajar. Bagi gurunya sendiri, adalah kesulitan

menjelaskan materi pelajaran terutama dalam memberikan contoh, latar

belakang pendidikan S1 guru. Namun, menjadi persoalan utama yang

dialami guru adalah kesulitan memberikan contoh terhadap materi yang

disampaikan (Mariani, dkk, 2011). Padahal KD terbaru menghendaki

kemampuan pengajar lebih dari mengetahui dan memahami materi saja,

melainkan mampu menurunkan kepada tataran aplikatif kepada siswa.

Atas dasar hal tersebut, bagian selanjutnya penulis mencoba

memaparkan beberapa materi Antropologi berdasarkan KD terbaru

sebagaimana terdapat dalam tabel di atas.
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III MATERI ANTROPOLOGI

3.1 Konflik

Kasus konflik acapkali kali terjadi di Indonesia, baik konflik antar suku

bangsa, konflik antar umat beragama, konflik internal umat beragama, hingga

konflik antar pendukung partai atau kandidat dalam pemilihan kepala daerah.

Pada intinya, selain terjadi kesenjangan, konflik juga berawal dari fanatisme

buta terhadap paham yang dianut. Fungsi dari identitas kelompok dasar

berhubungan erat dengan dua unsur pokok yang amat penting, yaitu

kepribadian individu dan pengalaman hidup: rasa memiliki dan kualitas harga

diri (Isaacs, 1993:52). Kedua aspek ini dapat menjadi kontraproduktif manakala

berada pada tingkat fanatisme. Kuatnya rasa memiliki inilah dapat menjadi

rumput kering yang sewaktu-waktu, apabila muncul ketidakseimbangan atau

kesenjangan antar suku-bangsa maupun antar kelompok. Konflik antar suku

bangsa di Kalimantan Barat, misalnya, menurut Maulani (2000:119) karena

secara ekonomi masyarakat Dayak merasa tak sepenuhnya dilibatkan dalam

pembangunan daerahnya.

Selain itu, meskipun batas fisik sebagai wilayah suatu komunitas mulai

kabur, karena semakin tingginya mobilitas penduduk dan akses teknologi

komunikasi memudahkan seseorang berhubungan dengan orang lain dari

tempat yang berjauhan tidak serta merta menyerabutnya dari batas fisik. Rasa

memiliki terhadap daerah dapat mengental ketika ia menemukan momentumnya.

Menurut Abdullah (2006:75) ketika kelompok etnis dominan mendapatkan

privilese dari berbagai agen sosial, khususnya pemerintah, dan ketika kesadaran

tentang batas-batas budaya (cultural boundaries) mulai muncul. Etnis setempat

mulai sadar bahwa wilayah itu merupakan tanah air mereka yang mulai dijajah

orang luar. Reaksi yang terjadi tentu upaya mengembalikan kultural boundary itu

pada batas-batas fisik dan geografis yang jelas. Peristiwa perlawanan masyarakat

terhadap perusahaan tambang, atau perusahaan perkebunan tidak lain karena

persoalan kepemilikan lahan belum tuntas diselesaikan. Apalagi jika pihak

pemerintah tidak berdiri di antara kedua belah-pihak sebagai mediator, melainkan

memihak kepada kepentingan korporasi. Masyarakat akan menjadi semakin

terkucilkan, sehingga salah satunya caranya adalah mengembalikan batas-

batas budaya mereka seperti semula dengan cara apapun.
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Konflik dapat muncul pula dari fanatisme suporter sepakbola. Rasa

memiliki terhadap klub yang sangat berlebihan dan ketidakjujuran wasit

dalam memimpin pertandingan sepakbola dapat menciptakan bentrokan

antar suporter dan kemarahan kepada wasit. Sehingga muncullah kelompok

suporter yang mendukung klubnya secara berlebihan dan membabi buta.

Begitu pula dalam dunia pendidikan, pada contoh kasus tertentu,

konflik justru terjadi di depan mata terutama lingkungan sekolah. Pujiriani

(2012) melakukan penelitian terhadap anak-anak sekolah dasar yang

berasal dari pengungsian di desa Keun Kecamatan Insana Kabupaten Timur

Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur. Siswa yang diteliti adalah

para pengungsi eks Timor-Timur, dari latar belakang konflik mempengaruhi

kepada jiwa anak didik. Kehidupan ekstrem anak-anak pengungsi di sekolah

yang digambarkan:

Anak-anak cenderung berbuat sekehendak hatinya. Kata-kata

makian seperti ‘hau oho O’ (saya bunuh kau), ‘hau ta O (saya potong kau),

‘hau sona O’ (saya bakar kau) begitu mudah diucapkan  bahkan di tengah

pelajaran sekalipun. Kenakalan anak-anak pengungsi ini seolah juga

terlegitimasi dengan adanya pembelaan dari orang tua (Pujiriani, 2012:120).

Kajian Pujiriani memberikan penjelasan bahwa telah terjadi

kekerasan verbal dalam bentuk bahasa ancaman fisik kepada teman-

temannya, lebih tragis terjadi di dalam suasana pendidikan di sekolah, bahkan

pada saat jam pelajaran. Persoalan ini semakin menebal manakala turut

campur orang tua yang membela anaknya tanpa melakukan sikap

introspeksi terlebih dahulu, biasanya sekolah terutama guru akan menjadi

korban pembelaan orang tua seperti ini.

Potensi konflik ini tidak hanya terjadi pada sekolah yang terpencil,

ternyata dapat terjadi pula pada sekolah yang maju. Kajian Salim, dkk (2011)

yang menunjukkan adanya dominasi kegiatan keagamaan tertentu di

sekolah umum pada salah satu SMUN di Yogyakarta. Akibat dari dominasi

tersebut adalah kemunculan kelompok Tegel Merah yang disebut kelompok

kanan, sebagai kelompok siswa yang ingin menegakkan peraturan agama

dengan teguh dan Tegel Putih disebut sebagai kelompok kiri. Mereka ingin

memisahkan antara agama dan urusan sekolah. Temuan lain tak kalah
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menariknya adalah aktivitas siswa sebagai anak belakang dan sebagai

bomber. Julukan “anak belakang” adalah pada kelompok siswa memikirkan

pelajaran secara serius dan memecahkan bersama-sama. Kelompok ini

bahkan menginap di sekolah. Kelompok bomber melekat pada aktivitas.

3.2 Lag Culture.

Lag culture atau kesenjangan budaya terjadi karena kontak antar

dua budaya, baik karena mobilitas ke berbagai daerah atau datangnya

kebudayaan luar. Kajian difusi (penyebaran) kebudayaan, akulturasi

(percampuran) kebudayaan dapat menjadi bahan ajar dalam tataran

sederhana. Namun, secara lebih jauh kesenjangan budaya ini acapkali

dialami kalangan anak muda, tak terkecuali kalangan pelajar. Pengetahuan

yang mereka miliki tidak cukup untuk melihat dan mengalami perbedaan

budaya, sebab pengalaman menjadi faktor penting untuk menetralisir segala

anasir negatif dari budaya luar. Oleh karena itu, menurut Abdullah (2006:181)

kaum muda dinilai sebagai agen penting dalam proses peradaban,

khususnya karena melalui kaum mudalah unsur-unsur baru dapat dengan

mudah dimasukkan dalam suatu masyarakat.

Kesenjangan budaya ini dapat bersifat negatif apabila terus

berlangsung, apalagi suatu suku-bangsa tidak bisa keluar atau beradaptasi

dengan keadaan. Namun, akan bermakna positif jika kesenjangan budaya

merupakan suatu proses, maka posisi pemangku budaya tersebut berada

pada masa transisi. Misalnya, ketika terjadi perombakan budaya dalam

masyarakat, dari budaya tradisional-primordial yang berorientasi sekadar

kepada status yang acapkali terkait berdasarkan kentalnya ikatan darah,

bersikap tertutup, cepat puas, dan sebagainya, yang ditujukan kepada budaya

madani yang berorientasi kepada prestasi (achievement oriented), bersikap

terbuka, menerima pluralitas, inklusif, kompetitif, inovatif, hemat, dan

menjunjung tinggi etika moral (Maulani, 2000:158).

3.3 Multikultural dan Hubungan Budaya

Multikultural dan Hubungan Budaya menjadi istilah yang berbeda

tetapi saling berkaitan. Hubungan budaya secara teoritis dapat ditelaah

melalui proses enkulturasi, difusi kebudayaan, akulturasi kebudayaan hingga

globalisasi. Enkulturasi atau internalisasi budaya, suatu proses melalui mana
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seorang individu menyerap cara berfikir, bertindak dan merasa

mencerminkan kebudayaannya (Kneller, 1989:33). Jika enkulturasi bersifat

personal, sedangkan akulturasi kebudayaan merupakan pertemuan dari

dua kebudayaan atau lebih yang kemudian berpadu menjadi percampuran

kebudayaan. Akulturasi kebudayaan ini dibawa difusi kebudayaan, sebagai

penyebaran kebudayaan yang dianalogikan sebagaimana batu yang jatuh

di tengah kolam kemudian terjadilah gelombang bergerak ke pinggiran..

Jika digunakan sebagai pisau analisis, misalnya analisis historis-diffusional

dapat menghasilkan pernyataan-pernyataan mengenai penyebaran unsur-

unsur budaya atau gejala sosial tertentu dalam kurun waktu tertentu (Ahimsa-

Putra, 2007:27).

Kelanjutan dari difusi kebudayaan adalah globalisasi. Pertemuan

manusia tidak sekedar berlangsung secara fisik, melalui revolusi teknologi

elektronik dan teknologi komunikasi/transportasi telah merupakan jembatan

yang menghubungkan berbagai tempat dengan berbagai belahan dunia

lain (Abdullah, 2006:28). Globalisasi inilah yang membuat perubahan

terhadap interaksi manusia, dari persamaan ke keberagaman. Masyarakat

yang multikultural dituntut akan kesadaran perbedaan dan keragaman, dan

bahwa realitas perbedaan dan kesamaan merupakan konstruksi sosial

(Simatupang, 2006:80).

Sekolah merupakan contoh nyata. Enkulturasi terjadi manakala

seorang siswa masuk sekolah pertama kali, proses selanjutnya ia menerima

pendisiplinan dari berbagai aturan sekolah, mendapatkan ilmu pengetahuan

yang diajarkan gurunya, menjalani berbagai pengalaman dari interaksi

sesama siswa dan dengan guru-gurunya. Multikultural juga dapat dilihat

dalam kehidupan pelajar baik sekolah hingga perguruan tinggi, dalam novel

Edensor, Andrea Hirata menulis:

Mahasiswa Inggris terbiasa berdiskusi karena mereka

membiasakan diri berbeda pendapat secara positif di usia dini ... Mahasiswa

Amerika cenderung dominan, intimidatif, penuh intrik mengambil alih kendali

lalu mengambil aliansi … Mahasiswa Jerman selalu duduk di tengah kelas,

datang lebih awal, taktis metodikal dan sistematis, tidak pernah rebut sering

kikuk. Mereka sangat tenang … Mahasiswa Belanda suka duduk di belakang,



171Nasrullah

pendiam, dandanan biasa tapi nilai mereka parfait! Sempurna! Mereka

menciptakan model sendiri …. Mahasiswa Yahudi baik hati, tapi menjaga

jarak. Mereka tidak ambil pusing dengan nilai ... Mereka hanya tertarik

sesuatu yang besar dan revolusioner … Mahasiswa  Prancis selalu

terinspirasi semangat liberté, égalié, fraternité – kebebasan, persamaan

dan persaudaraan – maka mereka memandang tinggi persahabatan. …

Mahasiswa Tionghoa dari Guangzhou dan Hongkong … selalu berkumpul

sesama mereka, komunal. Namun mereka broad minded, berfikiran luas,

dan akrab pada siapapun … Sisanya adalah The Pathetic Four, selalu

terlambat, berantakan, jika dosen menjelaskan, mereka berulang kali

bertanya hal remeh temeh sampai menjengkelkan. Anak-anak ini melengkapi

diri dengan perekam agar petuah dosen dapat diputar lagi di rumah. Ide

mereka sederhana agar dapat nilai passable yaitu cukup, lulus seadanya

dengan C-, tak perlu mengulang, sehingga dapat menghabiskan waktu

sejadi-jadinya menonton sepakbola … Mereka adalah mahasiswa dari India,

Georgia, Meksiko dan Indonesia (Hirata, 2007: 98-106)

3.4 Dinamika Masyarakat

Masyarakat akan berjalan secara fungsional sebagaimana

organism apabila elemen masyarakat menjalankan fungsinya masing-

masing. Perkembangan selanjutnya setiap elemen masyarakat tersebut

dapat terpengaruh oleh berbagai keadaan  sekitarnya. Mobilisasi penduduk

yang datang dan keluar membuat kondisi masyarakat menjadi lebih dinamis,

begitupula arus barang dan informasi begitu dengan mudahnya di akses

atau didapatkan membuat aktivitas masyarakat tidak lagi monoton. Hal

tersebut sangat dipengaruhi oleh sosial networks, menurut Eriksen (2001:78),

jaringan kerja sosial ini bersifat mengambang dan tidak permanen dari

masyarakatnya. Sebab akses jaringan sosial dimainkan secara personal.

Perkembangan selanjutnya masyarakat terbagi dalam berbagai

komunitas yang tergantung kepada kesamaan ide dan aktivitas, kesamaan

hobi, afiliasi keagamaan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Dari kesamaan

hobi muncullah klub pencinta otomotif, suporter olahraga, bahkan gaya hidup

yang pada masyarakat perkotaan, kelas sosial telah membedakan proses
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konsumsi di mana setiap kelas menunjukkan proses identifikasi yang

berbeda (Abdullah, 2006:33). Selanjutnya hadir kelompok hijaber, yang tidak

hanya berlatar belakang keagamaan melainkan pada keinginan untuk tampil

cantik saat bekerja, tampil trendi, atau terlihat menawan (“Ayo Berjilbab”,

2011:22-23).

Kecintaan terhadap tokoh melahirkan komunitas fans club terhadap

keartisan, baik yang masih hidup maupun  meninggal seperti Michael

Jackson fenomenal dan melegenda, Kepergiannya tidak hanya

menggoreskan duka, tapi juga membangkitkan semangat para

penggemarnya. Mereka berkarya dalam komunitas dengan terus

mengenang idola (Tambunan, 2013:32). Kelompok maulidan yang

mengumandangkan syair pujian kepada nabi Muhammad SAW, jamaah

pengajian, penganut tarekat merupakan bagian dari afiliasi keagamaan.

Pada intinya, kehidupan masyarakat akan semakin dinamis anggota

masyarakat dalam komunitasnya akan membawa pengalaman yang

berbeda-beda demi keutuhan masyarakat tersebut.

3.5 Metode Penelitian

Penelitian antropologi memiliki kekhasan dari disiplin ilmu lain,

karena melihat pandangan dari warga bersangkutan (emik) dan pandangan

dari peneliti (etik). Oleh karena itu, penelitian antropologi yang pantas dan

sepatutnya ialah yang bukan hanya upaya penyingkapan titik-pandang suku

pribumi, cara mereka mencerap dan menata jagat mereka, dan pandangan

ideal maupun subjektif mereka tentang dunia sosial kehidupan mereka.

Penelitian antropologis juga menyingkapkan bagaimana kesemuanya terkait

konstruk-konstruk, pemahaman, dan teori antropologi yang terikat pada

konteks (Kaplan & Manners, 2002:31)

Sehingga peneliti dalam pengumpulan data hendaknya melakukan

dua kegiatan. Pertama, mendapatkan pandangan warga bersangkutan

(emik) dengan cara wawancara, dokumentasi. Kedua, mendapatkan

pandangan dari peneliti sendiri (etik) melalui observasi mendalam. Kadang

pelaku kebudayaan sendiri tidak menyadari bahwa memiliki pola tertentu,

Ahimsa-Putra (2007:21) beralasan pola perilaku ini merupakan hasil abstraksi
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peneliti atas perilaku banyak individu yang muncul berulang kali dengan

tingkat kemiripan yang besar.

Penelitian sederhana dapat dilakukan di lingkungan sekolah,

misalnya klasifikasi murid dengan latar belakang motivasi belajar, ketertarikan

pada minat tertentu, dan cita-cita murid. Jika ingin mendapatkan pandangan

berbeda, dilakukan penelitian aktivitas siswa di sekolah dan di luar sekolah

yakni keluarga dan masyarakat serta keterkaitannya dengan pembelajaran.

Pada intinya, tenaga pengajar dituntut memiliki kreatifitas dan sensitivitas

untuk melihat hal berbeda di lingkungan sekitar untuk membuat rancangan

penelitian sederhana. Keterlibatan siswa dalam penelitian, membuat dia

menjadi bagian agen perubahan yang memahami lingkungan sekitarnya

untuk bersikap kritis dan peduli kepada lingkungan sosial dan budayanya.

IV PENUTUP

Materi multikulturalisme menjadi payung besar yang menaungi

keagamaannya dan keberagaman pemeluk agama, toleransi, empati sosial,

kehidupan global dan kepedulian yang dominan dalam kompetensi dasar

Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA). Inilah kesempatan

bagi ilmu-ilmu Sosial/Humaniora, khususnya antropologi untuk menciptakan

keharmonisan dalam keragaman bagi bangsa Indonesia dimulai sejak

generasi muda di sekolah.

Di sisi lain, perlu dikritisi bahwa materi tentang kehidupan keluarga

Indonesia sebenarnya terkait erat dengan kehidupan sekolah dalam

menentukan perjalanan bangsa. Sebagaimana diungkapkan Siegel (2000)

kehidupan tokoh bangsa Soekarno dan Soeharto dimulai dari kehidupan

keluarga dan sekolah. Guru sekolah atau otoritas nasionalis yang lain

mengambil alih peran orang tua dalam membimbing pasangan bercinta

tentang perilaku moral yang berbeda dari moralitas tradisional hanya dalam

hal memilih pasangan hidup (Siegel, 2000:25).

Pelajaran bermanfaat yang diperoleh dari kajian kita tentang

keluarga Indonesia, antara lain, menurut Shiraishi (2001:262-3) dunia

koneksi ini dibangun berdasarkan gagasan keluarga, justru karena “keluarga”
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merupakan, dan masih menjadi, penanda kosong. Keluarga Indonesia lahir

dan berkembang terutama di ruang kelas. Gagasan itu tidak punya acuan

sosiologis. Gagasan itu sekarang ini bahkan hanya tinggal struktur sintaksis

yang kosong, tempat sekolah dan bahasa Indonesia yang resmi dibangun.

Sedemikian pentingnya kehidupan keluarga dalam pendidikan sebagai

pondasi multikultural, yang justru hal itulah yang tidak terlihat.
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ILMU SEJARAH

SEBAGAI SUMBER PEMBELAJARAN IPS
Muhammad Zainal Arifin Anis

I PENDAHULUAN

“Sejarah sama sekali bukan bidang studi melainkan sebuah

rumah yang didiami oleh semua bidang studi (Trevelyan)

 Pandangan Trevelyan di atas menarik rasa keinginan tahu kita

tentang apa itu sejarah. Sejarah dalam konteks ini dapat dikatakan sebagai 

“datu “ ,” ibu “ atau “induk” dari ilmu sosial. Kata sejarah berasal dari bahasa

Arab asyajara berarti terjadi, syajarah berarti pohon, syajarahan- nasab berarti

pohon silsilah; apabila dialihbahasakan ke dalam bahasa Inggris history

yang berasal dari bahasa Latin dan Yunani yaitu  historia. Dalam bahasa

Yunan disebut istoria, sedangkan dalam bahasa Latin disebut histoire. Kata

historio ketika dipergunakan oleh para ilmuwan dari Ionia (salah satu provinsi

Yunani di Asia Muka), seperti Hecatheus 500 SM. Menggunakannya untuk

merujuk hasil penelitian tentang  gejala /keadaan alam di kawasan yang

sudah dihuni oleh manusia. Kemudian, Herodotus yang dikenal sebagai

Bapak Sejarah — karyanya  tentang; Perang Parsi menarasikan  gejala alam

akan tetapi karyanya lebih cenderung menarasikan kombinasi antara

geografi dan etnografi sebagai latar belakang tentang Perang Parsi.

Dalam perkembangan selanjutnya, kata latin  scientie (yang kurang

lebih sama artinya dengan historia) lebih sering digunakan untuk

menyebutkan upaya ilmiah  mengenai gejala alam daripada historia. Tacitus

juga menamai judul bukunya dengan kata  historiae yang berisikan laporan-

laporan  pengamatannya.  Sejak saat itu kata  historia cenderung digunakan

untuk telaahan logis tentang kronologis  fenomena manusia di masa  lampau.

Pada posisi ini dapat diartikan, bahwa kata history sebagai peristiwa masa

lampau dan sejarah sebagai sebuah narasi tentang masa lalu. Pendek kata,

history memperoleh metodologisnya ketika  historiography menjadi ilmiah.
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Dalam mencari arti tentang difinisi  sejarah pada masa kekinian

ada begitu banyak yang dimunculkan oleh para sejarawan.  Burckhardt

mendefinisikan sejarah sebagai catatan tentang suatu masa yang ditemukan

dan dipandang bermanfaat  oleh generasi berikutnya. Marc Bloch

menyebutkan, bahwa sejarah merupakan ilmu tentang manusia dalam

rentang waktu. H.G. Wells berpendapat, bahwa sejarah manusia merupakan 

sejarah tentang gagasan. E.H. Carr menyatakan, bahwa sejarah merupakan

dialog  tanpa akhir antara masa sekarang dengan masa lampau. R.G.

Collingwod penelitian sejarah merupakan tindakan masa lampau. Menarik

juga pandangan dari Richard J.Evan  ( Syamsuddin,2012:7) yang

menyatakan, sejarah dapat dilihat sebagai sains…  pengetahuan yang

terorganisasi diperoleh melalui penelitian sesuai dengan metode,

dipresentasikan dan menjadi pokok hang direviu oleh pakar mitra.

Pandangan dari para pakar di atas, menginformasikan tentang

konsep sejarah dewasa ini semakin  ilmiah dan komprehensif. Sejarah

diartikan bukan saja  sekedar rangkaian peristiwa melainkan lingkaran

peristiwa yang terentang dalam lilitan benang-benang gagasan. Dalam arti

yang sederhana, gagasan yang dimaksud merupakan dasar dari semua

tindakan dan berada di belakang setiap kejadian sehingga peristiwa itu

dianggap penting. Gagasan atau ide  merupakan motor  untuk memotivasi

manusia dalam mencapai apa yang digagaskan, sesuai denga jiwa zaman,

Menarik juga dicermati pendapat Kuntowijoyo tentang sejarah. Hematnya 

sejarah adalah rekonstruksi masa lampau. Rekonstruksi itu meliputi apa

saja yang sudah dipikirkan, dikatakan, dikerjakan, dirasakan, dan dialami

oleh umat manusia. Rekonstruksi sejarah adalah produk subyektif dari

sebuah proses pemahaman intelektual yang dilambangkan dalam simbol-

simbol  kebahasaan (narasi sejarah)  dan dapat berubah dari waktu ke waktu

dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu orang ke orang lain, begitulah

kata  fay, Pomper and Van yang saya kutip dari orasi ilmiahnya Bambang

Purwanto.

Dalam arti lain kata sejarah menurut Gilbert J. Garraghan,S.J

(1957:3), memuat tiga konsep yang berhubungan tetapi satu sama lain

memiliki perbedaan yang jelas:
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1. Peristiwa masa lampau, aktualitas masa lampau;

2. Catatan kejadian masa lampau

3. Proses atau teknik pembuatan sejarah.

Dalam konteks ini kata sejarah secara tidak langsung menyatakan

salah satu dari tiga hal yakni:

1. Penyelidikan

2. Obyek penelitian

3. Catatan dari hasil-hasil penyelidikan yang berkaitan dengan c,

a dan b di atas.

Beberapa pendapat para ilmuwan tentang sejarah sengaja diajukan

pada halaman diatas, dengan maksud agar dapat membantu memahami

hakekat sejarah.

II HAKEKAT SEJARAH

Membincangkan hakekat sejarah pada dasarnya menginformasikan,

bahwa sejarah merupakan ilmu yang mandiri tidak lebih tidak kurang.  Dalam arti

lain, sejarah ilmu tentang manusia yang harus dibedakan dengan ilmu yang fokus

penelitiannya ke manusia, misalnya sosiologi, antropologi, politik, dan lain

sebagainya. Hemat Kuntowijoyo (1995:15), sejarah  merupakan  ilmu yang

mengakaji manusia dalam rentang waktu. Konsep waktu dalam  konteks ini meliputi

(1) perkembangan, (2) kesinambungan, (3) pengulangan, dan (4) perubahan.

Perkembangan terjadi apabila berturut-turut masyarakat bergerak dari

satu bentuk ke bentuk lain tanpa ada pengaruh dari luar yang menyebabkan

pergeseran. Contohnya perkembangan masyarakat dari sebuah kampung orang

Melayu bernama Banjarmasin  yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks

yaitu menjadi ibukota provinsi Kalimantan Selatan. Kesinambungan ketika suatu

masyarakat baru dengan melakukan adopsi lembaga-lembaga lama. Katakan

saja pemerintahan Kolonialisme Belanda  adalah kelanjutan dari patrimonialisme

yaitu menggunakan kebijakan dewan mahkota dalam urusan pemilihan jabatan

kesultanan,menarik pajak dan tenaga kerja yang sebelumnya dilakukan oleh

penguasa lokal. Pengulangan merupakan peristiwa yang pernah terjadi di masa

lampau terulang kembali. Perubahan terjadi ketika masyarakat Banjar mengalami
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pergeseran karena pengaruh luar, ketika memproklamirkan diri menjadi bagian

dari Negara Kesatuan Indonesia pada 17 Mei 1949.

Hakekat sejarah sebagai ilmu yang mandiri menurut Kuntowijoyo

(2008:2), sejarah mempunyai filsafat ilmu sendiri yaitu filsafat sejarah,

permasalahan dan penjelasan sendiri. Sejarah mempunyai kekhasan, yaitu

menafsirkan, memahami dan mengerti. Pandangan ini bisa dipahami, ketika

kita memahami tentang paradigma ilmu. Dalam paradigma sedikitnya terbelah

menjadi dua, yaitu paradigma ilmu alam yang bertujuan menemukan hukum-

hukum general atau biasa disebut dengan sebutan nomotetik dan paradigma

interpretasi yang dilandasi oleh hermeneutika yang memahami apa yang tersirat

dari ucap dan tata laku manusia. Sejarah, antropologi, sosiologi, filologi,

psikologi, politik, sastra atau ilmu-ilmu kemanusiaan (humaniora) termasuk

dalam paradigma ini. Pendekar-pendekar dari hermeneutika adalah Dilthey,

Croce dan Colingwood dengan filsafat idealismenya.

Memahami yang tersirat dari sebuah fenomena dikalangan akademisi

humaniora  disebut dengan verstehen atau understanding. Verstehen sangat

diperlukan bagi sejarawan untuk menjelaskan fenomena sejarah, yaitu tokoh,

peristiwa, apa yang dipikir dalam benak , diucap, dokumen, teks hukum, bahasa

dan bertatalaku, sehingga sejarah disebut ideografi, kekhususan bisa juga

partikular. Ketika sejarawan bercumbu dengan teks-teks masa lampau yang

telah dikonstruksi oleh individu maka ia berhubungan dengan  verstehen.

Maksudnya, teks-teks itu tidak akan memberikan informasi secuilpun jika tidak

ditapsirkan.  Biasanya sejarawan mengetahui, bahwa teks selalu berelasi dengan

keyakinan, tujuan, nilai, minat, sikap dan ideologi individu maupun kelompok

pendukungnya. Menafsir teks tentunya, sejarawan harus mengetahui bahasa

yang digunakan dalam teks, konteksnya dalam kalimat dan memahami jiwa

zaman dari isi teks itu, sehingga dapat menginformasikan siapa dan peristiwa

yang tersirat dalam teks itu. Setelah makna teks itu terbangun maka tugas

berikutnya bagi sejarawan adalah menginformasikannya kepada pembaca.

Dalam konteks ini, C. Behan Mc Cullagh ( 2010:26) memberi saran kepada

sejarawan agar mencoba untk menjelaskan pandangan hidup dari penulis  teks

atau dokumen dan meninggalkan pandangan kekiniannya untuk memahami isi

teks dan memberikan kebebasan pembaca untuk memahaminya.
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Bagian lain dari hakekat sejarah menurut Kuntowijoyo (2008:5),

sejarah adalah memanjang dalam waktu terbatas dalam ruang. Pandangan

ini pada dasarnya mengkritisi pandangan Dilthey seorang pakar yang

mempioniri tentang pendekatan geisteswissenschten (ilmu humaniora)

dengan hermeneuticnya. Hemat Kuntowijoya kekurangan Dilthey, ia

melupakan, bahwa sejarah merupakan sebuah proses. Kekurangan Dilthey

menurut Kuntowijoyo sudah ditutupi oleh karya dari Jhon Galtung. Tampaknya

Kuntowijoyo mengamani apa yang dilontarkan oleh Galtung. Menurut

Galtung seperti yang saya kutip dari Kuntowijoyo  ilmu sejarah adalah

diakronis, sebab ia memanjang dalam waktu, tetapi dalam ruang yang

terbatas, sedangkan ilmu sosial lain (antropologi, sosiologi, politik, hukum

dan sebagainya) adalah ilmu sinkronis, yaitu meneliti fenomena yang meluas

dalam ruang dan menyempit dalam waktu.

Agar mudah membedakan perbedaan diakronis dan sinkronis dapat

dilihat dari contoh topic dari karya-karya yang sudah menjadi monumental.

Katakan saja, karya Sartono Kartodirdjo sang mahaguru banyak sejarawan di

Indonesia termasuk Kuntowijoyo, yaitu “The Peasant Revolt of Banten in 1888

“ maupun karya Kuntowijoyo sendiri, “ Social Change in an Agrarian Society:

Madura, 1850-1940. Karya Sartono Kartodirdjo dan Kuntowijoyo merupakan

contoh karya diakronik. Karya  Lance Castel, “ Religion, Politics and Economic

Behavior in Java: The Kudus Cigarette Industry “ dan karya dari Clifford Geertz,

“ Peddlers and Princes: Social Change and Economic Modernization in Two

Indonesian Towns” merupakan contoh dari karya yang bersifat sinkronis.

III PENJELASAN SEJARAH

Hakekat sejarah sebagai ilmu yang mandiri tentunya memiliki

metode dan metodologi.Kemajuan sebuah ilmu sangat ditentukan oleh

metodologinya. Begitu  juga dalam metodologi sejarah yang menjadi titik

diskusi yang selalu hangat persoalan penjelasan sejarah. Penjelasan sejarah

selalu  mencari jawaban dari pertanyaan mengapa, begitulah ujar Berkhofer

(1965:284).

Penjelasan sejarah pada tahun 2000an kebawah selalu ditandai dengan

perdebatan dua mazhab yaitu covering law model (CLM) dengan  hermeneutika
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yang masing-masing diimani oleh David Hume dan Dilthey. Pergumulan antara

CLM dan hermeneutika bermuasal dari dua kubu dalam filsafat sejarah, yaitu

naturalism dengan historikalisme. Kubu pertama menginginkan penjelasan sejarah

sama dengan penjelasan ilmu alam, ilmu sosial dengan mengedepankan dasar-

dasar yang obyektif, sedangkan kubu yang kedua mengedepankan dengan dasar

yang tidak  dan relative ( Lloyd, 1988: 59).

 Menarik untuk dicermati karya terakhir almarhum Kuntowijoyo

(2008:10) tentang penjelasan sejarah. Hematnya  penjelasan sejarah sebagai

ilmu harus menekankan ; (1) penjelasan sejarah adalah hermeneutics dan

verstehen menafsirkan dan mengerti; (2) penjelasan sejarah adalah

penjelasan tentang rentang waktu yang memanjang; dan (3) penjelasan

sejarah adalah penjelasan tentang peristiwa tunggal. Pandangan almarhum

Kuntowijoyo memperlihatkan kualitasnya sebagai seorang sejarawan.

Kepakarannya ditandai dengan membangun sintesa tentang kaidah-kaidah

penjelasan sejarah dari beberapa pakar sejarah dari luar. Kaidah-kaidah itu

antara lain dari Patrick Gardiner, yaitu tentang; (1) regularity (keteraturan),

(2) generalisasi dari G. Behan Mc Cullagh; (3) memakai metoda dan

kesimpulan statistic masih dari Mc Cullagh; (4) pembagian waktu dalam

sejarah dan peristiwa dari Fernand Braudel; (5)  sejarah yang  bertutur dari

Lorenz; (6) dan persfektif yang dianut oleh sejarawan, juga bisa diambil dari

Lorenz. Keenam kaidah penjelasan ini tidak akan diterangkan dalam tulisan

ini. Keterangan tentang kaidah penjelasan sejarah bisa dibaca langsung

dari buku terakhir almarhum Kuntowijoyo dan beberapa yang termuat dalam

daftar pustaka di dalam tulisan ini.

IV SEJARAH---ILMU ATAU SENI?

Debat tentang sejarah sebagai ilmu atau seni sampai saat ini masih

berlanjut. John B. Burry sejarawan Inggris dalam pidatonya menyebutkan,

bahwa sejarah benar-benar  ilmu pengetahuan tidak lebih tidak kurang.

Kemudian Harold W.F Temperley menyangkalnya, ia menyebutkan,

“gagasan tentang sejarah itu adalah ilmu pengetahuan sudah lenyap”.

Argumentasi pendukung sejarah sebagai ilmu, sebagai berikut: Empiris

mempunyai obyek, mempunyai generalisasi, dan sejarah mempunyai



155Muhammad Zainal Arifin Anis

metode seperti ilmu-ilmu lainnya. Sejarah berupaya menjelaskan kebenaran,

keadaan yang sebenarnya melalui metode dan metodeloginya. Apabila 

sejarah dibandingkan dengan ilmu-ilmu eksak, maka jelas tidak dapat, sebab

memang berbeda  paradigmanya.  Pada umumnya ilmu eksak mengkaji

fakta yang secara langsung dapat dicermati dan dapat diuji dengan

percobaan. Sementara penelitian sejarah  dilakukan dengan meneliti

tinggalan-tinggalan masa lampau yang terdapat pada  sumber tulis, sumber

lisan, foto, audio, ruang fisik, dan ruang simbolik.

Sejarah secara konvensional dikelompokan ke dalam ilmu sosial,

yaitu disiplin yang berkenaan dengan manusia dalam hubungan sosial,

seperti antropologi, sosiologi, ekonomi dan sebagainya. Ketika revolusi

rasional melanda dunia pemikiran, maka banyak pemikir cenderung

menggunakan metode dan teknik ilmu alam dalam memahami realitas.

Metode  dan teknik ilmu alam saat itu juga mewarnai ilmu sosial. Habermas

membagi ilmu sosial dengan tiga paradigma. Pertama, paradigma

instrumental knowledge atau paradigma positivis. Positivisme pada dasarnya

adalah ilmu sosial yang dipinjam dari pandangan, metode dan teknik ilmu

alam untuk memahami realitas manusia. Positivis berasumsi, bahwa

penjelasan tunggal bersifat universal, artinya cocok untuk  semua, kapan

saja, dimana terjadi fenomena sosial. Positivisme  sangat yakin, bahwa

penelitian  sosial harus didekati dengan metode ilmiah yang obyektivitas,

netral dan bebas nilai. Pengetahuan selalu menganut hukum ilmiah yang

bersifat universal, prosedur harus dikuantifikasi dengan diverifikasi dengan

metode scientific atau ilmiah.

Kedua adalah paradigma interpretatif. Paradigma interpretatif

sangat diwarnai oleh aliran hermeneutic knowledge yang sering disebut

dengan paradigma interpretativ, yaitu penelitian sosial khususnya ilmu-ilmu

sosial diarahkan untuk memahami. Dasar filsafat paradigma ini adalah

phenomenology dan hermeneutics yaitu filsafat yang menekankan minat

untuk memahami. Jargon yang sering digunakan oleh pendukung paradigma

ini adalah  “biarkan fakta bicara atas namanya sendiri‘. Ketiga adalah

paradigma kritik atau critical emancipatory knowledge. Paradigma kritis
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memperjuangkan pendekatan yang bersifat holisitik, serta menghindari cara

berpikir deterministik dan reduksionistik.

Paradigma kritik menganjurkan agar realitas sosial dilihat dalam

perspektif kesejarahan. Sejarah juga bukan sastra, begitulah kata Kuntowijoyo

(1995:59). Hematnya, paling tidak ada 4 hal yang membedakan sejarah

dengan sastra: (1) cara kerja, (2) kebenaran; (3) hasil keseluruhan dan (4)

kesimpulan. Sejarah dapat dikatakan seni, menurut  sejarawan India Kochhar

adalah karya sejarah memuat keutuhan, keserasian dan kebenarannya tidak

dapat dipisahkan dari penjelasannya yang nyata dan gamblang tentang

bagian-bagiannya. Dalam bahasa lain, sejarah juga membutuhkan intuisi,

emosi, dan gaya bahasa sebagaimana seni.

Kochhar (2008:26) juga menandaskan, bahwa sejarah merupakan

ilmu sosial dan seni yang di dalamnya mencakup fleksibilitas, kemajemukan, 

dan daya tarik yang sangat tinggi.

V PENELITIAN SEJARAH

  Di atas telah diwartakan bahwa  sejarah tidak kurang tidak lebih

adalah  sebuah ilmu yang  di dalamnya terdapat metode. Metode sejarah

didefinisikan sebagai pokok sistematis asas-asas dalam mengumpulkan

sumber-sumber sejarah, menilainya dengan kritis dan menyajikan hasil yang

dicapai dari sintesis, begitu pendapat Garraghan tentang metode sejarah.

Ada tiga pokok utama pada metode sejarah, yaitu: (1) heuristik, (2) kritik, (3)

pernyataan formal dari penemuan heuristik dan kritik. Kuntowijoyo

memberikan langkah kerja utama dalam penelitian sejarah yang banyak

digunakan oleh sejarawan di Indonesia. Langkah-langkah itu meliputi, (1)

pemilihan topik, (2) heuristik, (3) verivikasi (kritik sejarah dan keabsahan

sumber), (4) interpretasi (analisis dan sintesis), dan (5) sintesis.

Penggunaan ilmu sosial dalam penelitian sejarah di Indonesia

dimulai oleh Sartono Kartodirdjo dalam disertasi yang  pada tahun 1980an

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berjudul Pemberontakan Petani

Banten 1888.  Ilmu-ilmu itu meliputi, sosiologi,  politik, antropologi, demografi,
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ekonomi dan lain sebagainya. Adapun penggunaan  ilmu sosial mencakup 

(1) konsep, (2) teori, (3) permasalahan dan (4) pendekatan.

Patut diperhatikani  tanpa ilmu-ilmu sosial, sejarah juga dapat ditulis

dengan baik. Karya Taufik Abdullah, “Schools and Politics: The Kaum Muda

Movement in West Sumatera (1927-1933)” merupakan salah satu sejarawan

yang tidak mempergunakan ilmu-ilmu sosial dalam karyanya itu, begitulah

pendapat almarhum Kuntowijoyo.

VI GUNA SEJARAH

Kuntowijoyo (1995:19), berpendapat, bahwa sejarah berguna

secara intrinsik dan ekstrinsik. Secara intrinsik, sejarah berguna sebagai

pengetahuan yaitu (1) sejarah sebagai ilmu, (2) sejarah sebagai cara untuk

mengetahui masa lampau, (3)  Sejarah sebagai pernyataan pendapat dan

(4) sejarah sebagai profesi.

Secara ekstrinsik, sejarah dapat digunakan sebagai  liberal

education untuk mahasiswa, yaitu; (1) moral; (2) penalaran; (3) politik; (4)

kebijaksanaan; (5) perubahan; (6) masa depan; (7) keindahan dan (8) ilmu

bantu. Selain sebagai pendidikan, sejarah berfungsi sebagai (9) latar

belakang; (10) rujukan dan (11) bukti.

  Guna sejarah seperti yang dikemukakan  Kuntowijoyo akan menjadi 

komprehensip apabila disandingkan dengan pendapat S.K Kochhar tentang

sasaran, tujuan dan nilai sejarah. Hematnya,sebagai berikut:

1. Mengembangkan pemahaman tentang diri sendiri.

2. Memberikan gambaran yang tepat tentang konsep waktu, ruang,

dan masyarakat.

3. Membuat masyarakat mampu mengevaluasi nilai-nilai dan hasil

yang telah dicapai oleh generasinya.

4. Mengajarkan toleransi.

5. Menanamkan sikap intelektual.

6. Memperluas cakrawala intelektualitas.

7. Mengajarkan prinsip-prinsip moral.

8. Menanamkan orientasi ke masa depan.
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9. Memberikan pelatihan mental.

10. Melatih siswa menangani isu-isu kontroversial.

11. Membantu mencarikan jalan keluar bagi berbagai masalah

sosial dan perseorangan.

12. Memperkokoh rasa nasionalisme.

13. Mengembangkan pemahaman internasional.

14. Mengembangkan keterampilan-keterampilan yang berguna.

VII SASARAN PEMBELAJARAN SEJARAH

Ketika sejarah diajarkan di SMA maka sasarannya menurut Kochhar

sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman tentang tahap-tahap perkembangan

masyarakat Indonesia dari abad ke abad.

2. Menumbuhkan penghargaan terhadap berbagai komponen

budaya Indonesia dan bangga terhadap hasil yang telah dicapai

oleh masyarakat Indonesia di berbagai wilayah.

3. Menumbuhkan pemahaman kritis tentang masa lalu, sehingga

para siswa dapat terbebas dari prasangka yang irasional dan

fanatik, pikiran sempit dan komunalisme, dan mencerahkannya

dengan pemikiran ilmiah dan berorientasi ke masa depan.

4. Mengembangkan penghargaan terhadap kebudayaan

Indonesia yang campur baur, kekayaan dan keragamannya,

serta proses perkembangan yang dilaluinya, yaitu proses

perubahan internal dalam kebudayaan Indonesia, interaksinya

dengan kebudayaan lain, dan pengaruh kebudayaan

5. Mengembangkan kemampuan untuk mengkaji masalah-

masalah kontemporer masyarakat Indonesia dalam persfektif

sejarahnya.

6. Memajukan studi tentang sejarah perkembangan Indonesia dan

kaitannya dengan sejarah perkembangan peradaban manusia

secara keseluruhan.
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7. Mengembangkan pemahaman tentang proses perubahan

sehingga pemahaman para siswa tentang proses perubahan

yang terjadi dewasa ini semakin dalam, dan penghargaan

terhadap aspirasi untuk melakukan perubahan guna

menciptakan ketertiban sosial tertanam.

8.Mengembangkan kesadaran tentang pentingnya kerja

pemeliharaan monumen-monumen sejarah dan berpartisipasi

aktif di dalamnya.

VIII NILAI PEMBELAJARAN SEJARAH

Mempelajari sejarah bukan sekedar hapalan atau hanya sekedar

cerita tentang suatu  peristiwa besar yang kemudian dilupakan dan tanpa

memperoleh pemahaman sedikitpun. Peristiwa sejarah pasti

mengandung nilai. Nilai pembelajaran sejarah apa yang kita peroleh

dapat  dipergunakan pendapat Kochhar di bawah ini:

1. Nilai Keilmuan, sejarah memberikan pelatihan mental yang

sangat bagus.

2. Nilai Informatif, sejarah merupakan pusat informasi yang lengkap

dan menyediakan panduan untuk menemukan jalan keluar dari

semua masalah yanng dihadapi manusia.

3. Nilai Pendidikan, salah satu alasan terbaik untuk mengajarkan

sejarah kepada anak-anak adalah nilai pendidikan yang

terkandung di dalamnya.

4. Nilai Etika, sejarah dianggap sebagai bagian yang sangat

penting dalam kurikulum sekolah, terutama dalam hal

pembelajaran moralitas.

5. Nilai Budaya, sejarah dapat menjadi instrumen yang sangat

efektif untuk membuat pikiran manusia lebih berbudaya.

6. Nilai Politik, sejarah juga membantu perpolitikan di negeri kita.

7. Nilai Nasionalisme, sebagai instrumen penggugah rasa cinta

tanah air dalam pikiran anak-anak.
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8. Nilai Internasional, sejarah sangat berharga bagi pengembangan

akar internasionalisme yang rasional.

9. Nilai Kerja, sejarah memiliki nilai kerja. Berbagai pekerjaan

terbuka bagi mereka yang menjadi sejarawan berkualitas.

10. Nilai Kependidikan, sejarah tidak hanya membantu para siswa

dari berbagai umur dan kemampuan untuk menemukan posisi

mereka di masa sekarang dengan cara menciptakan

“hubungan yang menentramkan” dengan masa lampau, tetapi

juga secara tidak langsung mengandung filsafat tentang asal-

usul yang bermakna di masa lalu dan tujuan yang bermakna di

masa depan, yang menjadi alasan bagi kerja keras manusia di

masa sekarang.

Penyeleksian materi pelajaran untuk tingkatan yang berbeda

berbagai teori telah dikembangkan untuk menyeleksi materi pelajaran.

Seleksi dan mengeksekusi materi pembelajaran sejarah untuk

beragam sangat diperlukan. S. K. Kochhar (2008) memberikan informasinya,

sebagai berikut:

1. Teori Zaman Kebudayaan dari Stanley Hall : menurut teori ini,

perkembangan mental setiap individu merupakan kesimpulan

dari perkembangan mental umat manusia.

2.  Pendekatan Biografis : secara umum diyakini bahwa sejarah

berisi kajian tentang orang-orang besar dan kehebatannya.

Beberapa penolakan terhadap teori sejarah orang-orang

besar adalah : 1. Tidak demokratis. 2.Sejarah orang besar

tidak mewakili zamannya. 3. Mereka tidak mewakili beragam

kehidupan masyarakatnya.

3. Teori Psikologis, teori ini memiliki sasaran pada seleksi

materi yang mampu memenuhi kebutuhan anak sesuai

dengan tingkat perkembangan mentalnya.
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Mengorganisasi materi pembelajaran sejarah diperlukan cara

atau metode. Cara-cara mengorganisasinya, saya kutip langsung dari

Kochhar (2008). Metode-metode itu terdiri dari:

1. Metode kronologi, menurut metode ini seluruh pelajaran sejarah

dibagi menjadi tahap-tahap penting yang disebut periode dan

harus diajarkan sesuai urutan waktu.

2. Metode Konsentris, menurut metode ini sejarah suatu negara

secara keseluruhan diajarkan dalam bentuk lingkaran yang

melebar, dengan detail yang semakin banyak untuk setiap tahap

atau pokok bahasan.

3. Metode Topik, dalam metode ini seluruh silabus terdiri dari

topik-topik pembelajaran tertentu yang cocok dengan umur,

kamampuan dan minat anak.

4. Metode Regresi, dalam metode ini, kita mulai dari masa

sekarang dan berjalan ke masa lampau.

5. Garis Perkembangan, sekarang kita melihat perkembangan

yang sangat hebat pada masalah kedalaman dan kekayaan

materi pelajaran sejarah.

6. Metode Serpihan, metode serpihan atau berkosentrasi pada

beberapa topik dimaksudkan untuk menjelaskan masa lampau

dan membuatnya seterang mungkin bagi anak.

IX PENUTUP

Sejarah merupakan ilmu yang mandiri dan dikatagorikan sebagai

ilmu-ilmu kemanusiaan. Sebagai sebuah ilmu, perkembangan ilmu sejarah

sangat tergantung kepada perkembangan metodogisnya, sehingga kita dapat

membayangkan masa lalu dan mendiskusikannya pada masa kekinian.

Dalam konteks ini tidaklah berlebihan jika sejarah dinyatakan sebagai media

berfikir.  Bagi  guru sejarah, sejarah dapat diberi ruh sebagai subyek yang

selalu hidup, sehingga memahami bahwa cara berpikir orang berbeda

dengan kita. Apabila kita sudah terbiasa memahami perbedaan berfikir maka
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kita akan memahami begitu banyak terjadi kejutan-kejutan kebudayaan yang

tidak lain bagian dari dinamika sejarah. Bahkan jika kita mengetahui sejarah

maka kita akan memahami bagaimana menjadi Indonesia, sehingga kita

tidak kehilangaan identitas.
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MATERI SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI

UNTUK PENDIDIKAN IPS
Nasrullah

I PENDAHULUAN

Kehadiran antropologi yang secara eksplisit terdapat dalam

Kurikulum 2013 terutama pada Sekolah Menengah Atas (SMA) atau

Madrasah Aliyah (MA), sebagaimana disiplin ilmu sosial lainnya, memberikan

peluang untuk membangun, menguatkan dan mempertahankan kebudayaan

di Indonesia yang beraneka ragam melalui dunia pendidikan. Pada saat

bersamaan, berbagai tragedi yang mengguncang keanekaragaman

kebudayaan tengah berlangsung di berbagai tempat di tanah air. Konflik

antar dan internal umat beragama, berakibat pengasingan kelompok

masyarakat dari tanah kelahirannya, sebagaimana yang dialami penganut

Ahmadiyah di Madura. Kelompok garis keras cenderung memandang hitam-

putih kebaikan dan kebenaran, sehingga kebenaran dijustifikasi dengan

cara main hakim sendiri. Mereka ‘mengambil alih’ tugas aparat dengan

melakukan tindak destruktif pada hiburan malam, café dan lain sebagainya

di berbagai kota. Di kalangan anak muda, aksi kebut-kebutan di jalan raya

disebut kelompok geng motor acapkali berlangsung dengan kekerasan dan

menelan korban nyawa. Praktek pemilihan kepala daerah semestinya

melahirkan pemimpin yang demokratis, mengalami penyimpangan dengan

berbagai kecurangan sehingga menimbulkan permusuhan antar warga.

Tatanan keharmonisan dan keragaman tengah mengalami cobaan hebat.

Dari luar negeri, keteguhan kebudayaan Indonesia tengah dicoba.

Tarian Barongsai di klaim sebagai milik Malaysia yang tentu saja membuat

berang bangsa Indonesia. Sementara itu, serbuan globalisasi terus menerus

menggoda generasi muda. Jika sebelumnya budaya barat sudah terlebih

dahulu masuk dalam tradisi bangsa Indonesia, kini wabah Korea Pop (K-
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Pop) begitu menarik perhatian generasi muda Indonesia yang

diimplementasikan melalui perilaku berpakaian hingga gaya hidup. Atas

kondisi demikian, pelajaran antropologi diharapkan mampu berperan besar.

Oleh karena itu, hadirnya antropologi, sebagaimana halnya sosiologi dan

filsafat, dalam sistem pendidikan nasional sesungguhnya merupakan

jawaban terhadap perdebatan konseptual ilmu pengetahuan sekaligus

sebagai jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa

(Abdullah, 2008:2).

Atas dasar demikian, tulisan ini menelaah pelajaran antropologi

sebagaimana kurikulum 2013, khususnya peminatan pada mata pelajaran

peminatan sosial, Sosiologi dan Antropologi di SMA dan MA. Penulis

mencoba menghubungkan dengan hasil penelitian dan pengabdian

masyarakat yang dilakukan penulis bersama tim pada SMA di Kabupaten

Banjar dan Tanah Laut (lihat Mariani, dkk:2011; 2012). Diharapkan komparasi

ini dapat menjadi refleksi pembelajaran antropologi di SMA dan MA.

II PERSOALAN KOMPETENSI DASAR

Meskipun Kurikulum 2013 sebagai kurikulum terbaru, tetapi masih

relevan menghubungkannya dengan kompetensi dasar (KD) kurikulum

sebelumnya yang memiliki kesamaan dan kemiripan secara tematik.

Pelajaran antropologi pada kurikulum sebelumnya tidak secara eksplisit

disebutkan, sebaliknya dominasi sosiologi muncul secara eksplisit. Berbeda

dengan Kurikulum 2013 yang menggabungkan materi Sosiologi dan materi

Antropologi dalam satu mata pelajaran pada peminatan Sosial yakni Sosiologi

dan Antropologi. Implikasinya pada kompetensi dasar pada Kurikulum 2013

tidak memisahkan Sosiologi dan Antropologi, melainkan melihat satu tema

pada dua sudut pandang, misalnya kompetensi dasar kelas X, XI dan XII

poin 1.1 mensyukuri keberagaman agama dalam kehidupan sosial dan

budaya sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Praktis sisi sosiologis

kepada kehidupan sosial dan sisi antropologis menitik beratkan pada

budaya. Meskipun demikian, masih terdapat korelasi antara KD terdahulu,

kesulitan siswa menjawab soal pada KD atau tema tertentu dan KD 2013,

sebagaimana tabel di bawah ini
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Tabel 1 Korelasi KD Terdahulu, Hasil Tes Siswa dan KD 2013

KD Terdahulu

yang Tersulit

(Mariani, dkk. 2011)

Kelas XI: Menganalisis potensi-potensi

terjadinya konflik dan kekerasan dalam

kehidupan masyarakat yang beragam.

Kelas XII: Mendeskripsikan berbagai

ketimpangan sosial dan budaya yang

disebabkan oleh perubahan sosial dan

budaya

KD 2013

Menentukan jenis nilai/

norma yang mendasari

perilaku berdasarkan

contoh yang disajikan

Perilaku menyimpang

Tema Soal Tersulit

Bagi Siswa

(Mariani, dkk. 2012)

Mengidentifikasi yang

termasuk ciri/unsur

pembentukan

keteraturan sosial

Kelompok Sosial Kelas X: Menerapkan konsep-konsep dasar

sosiologi dan antropologi dalam memahami

hubungan sosial antar individu dan

kelompok.

Kelas XI: Menunjukkan sikap toleransi dan

empati sosial terhadap keragaman sosial

dan budaya.Menerapkan prinsip-prinsip

kesetaraan dalam menyikapi keberagaman

untuk menciptakan kehidupan harmonis dan

multikultural.

Kelas XII: memahami, menerima, dan

menghargai perbedaan kegiatan ritual

sebagai akibat (implikasi) dari keberagaman

ajaran agama yang dianut.

Menentukan bentuk/

jenis/tipe kegiatan

sosialisasi

masyarakat

Kelompok Sosial,

lembaga sosial,

perubahan sosial

Kelas XI:  Mendeskripsikan melalui

contoh tentang faktor-faktor yang

mendorong dinamika masyarakat.

Mengidentifikasikan

teknik sampling

yang digunakan

berdasarkan contoh

yang disajikan

Metode penelitian Kelas X: Menyusun rancangan penelitian

sederhana tentang kehidupan sosial budaya

dalam masyarakat.

Menentukan variabel

yang diteliti

berdasarkan contoh

yang disajikan

Metode penelitian Kelas XI: Mengidentifikasi berbagai

permasalahan yang muncul dalam upaya

mewujudkan masyarakat multikultural.
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Berdasarkan tabel 1 di atas terdapat dua penjelasan. Pertama,

terdapat korelasi antara KD terdahulu, kesulitan siswa menjawab soal dan

KD terbaru. Sehingga masih relevan menggunakan KD terdahulu yang

mengacu mata pelajaran Sosiologi untuk menelaah materi Antropologi yang

terintegrasi pada mata pelajaran Sosiologi dan Antropologi tetap saja relevan.

Kedua, dapat diketahui keunggulan KD terbaru (2013) yang menggabungkan

aspek pengetahuan dan praktek lapangan. Pembahasan dibatasi pada

bagian pertama, berpijak pada KD terdahulu untuk menelaah materi

Antropologi dalam mata pelajaran Sosiologi dan Antropologi sebagai upaya

preventif menghindari kesulitan ganda yang dialami siswa dalam memahami

materi Sosiologi dan Antropologi.

KD tersulit sebagaimana tabel 1, jika dicermati, sebenarnya cukup

menarik karena secara tematik bukan pada tataran teoritis yang

membutuhkan abstraksi. Sebaliknya, KD tersebut justru mengarah kepada

tema yang aplikatif.  Ada beberapa aspek penyebab rendahnya KD tersebut,

tetapi tanpa bermaksud mengabaikan aspek lain, kesulitan pada KD

sebagaimana tabel di atas yang berkorelasi pada kesulitan siswa dalam

menjawab soal, di antaranya adalah pada kurangnya kemampuan tenaga

pengajar. Pandangan siswa karena guru bersangkutan belum

berpengalaman mengajar. Bagi gurunya sendiri, adalah kesulitan

menjelaskan materi pelajaran terutama dalam memberikan contoh, latar

belakang pendidikan S1 guru. Namun, menjadi persoalan utama yang

dialami guru adalah kesulitan memberikan contoh terhadap materi yang

disampaikan (Mariani, dkk, 2011). Padahal KD terbaru menghendaki

kemampuan pengajar lebih dari mengetahui dan memahami materi saja,

melainkan mampu menurunkan kepada tataran aplikatif kepada siswa.

Atas dasar hal tersebut, bagian selanjutnya penulis mencoba

memaparkan beberapa materi Antropologi berdasarkan KD terbaru

sebagaimana terdapat dalam tabel di atas.
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III MATERI ANTROPOLOGI

3.1 Konflik

Kasus konflik acapkali kali terjadi di Indonesia, baik konflik antar suku

bangsa, konflik antar umat beragama, konflik internal umat beragama, hingga

konflik antar pendukung partai atau kandidat dalam pemilihan kepala daerah.

Pada intinya, selain terjadi kesenjangan, konflik juga berawal dari fanatisme

buta terhadap paham yang dianut. Fungsi dari identitas kelompok dasar

berhubungan erat dengan dua unsur pokok yang amat penting, yaitu

kepribadian individu dan pengalaman hidup: rasa memiliki dan kualitas harga

diri (Isaacs, 1993:52). Kedua aspek ini dapat menjadi kontraproduktif manakala

berada pada tingkat fanatisme. Kuatnya rasa memiliki inilah dapat menjadi

rumput kering yang sewaktu-waktu, apabila muncul ketidakseimbangan atau

kesenjangan antar suku-bangsa maupun antar kelompok. Konflik antar suku

bangsa di Kalimantan Barat, misalnya, menurut Maulani (2000:119) karena

secara ekonomi masyarakat Dayak merasa tak sepenuhnya dilibatkan dalam

pembangunan daerahnya.

Selain itu, meskipun batas fisik sebagai wilayah suatu komunitas mulai

kabur, karena semakin tingginya mobilitas penduduk dan akses teknologi

komunikasi memudahkan seseorang berhubungan dengan orang lain dari

tempat yang berjauhan tidak serta merta menyerabutnya dari batas fisik. Rasa

memiliki terhadap daerah dapat mengental ketika ia menemukan momentumnya.

Menurut Abdullah (2006:75) ketika kelompok etnis dominan mendapatkan

privilese dari berbagai agen sosial, khususnya pemerintah, dan ketika kesadaran

tentang batas-batas budaya (cultural boundaries) mulai muncul. Etnis setempat

mulai sadar bahwa wilayah itu merupakan tanah air mereka yang mulai dijajah

orang luar. Reaksi yang terjadi tentu upaya mengembalikan kultural boundary itu

pada batas-batas fisik dan geografis yang jelas. Peristiwa perlawanan masyarakat

terhadap perusahaan tambang, atau perusahaan perkebunan tidak lain karena

persoalan kepemilikan lahan belum tuntas diselesaikan. Apalagi jika pihak

pemerintah tidak berdiri di antara kedua belah-pihak sebagai mediator, melainkan

memihak kepada kepentingan korporasi. Masyarakat akan menjadi semakin

terkucilkan, sehingga salah satunya caranya adalah mengembalikan batas-

batas budaya mereka seperti semula dengan cara apapun.
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Konflik dapat muncul pula dari fanatisme suporter sepakbola. Rasa

memiliki terhadap klub yang sangat berlebihan dan ketidakjujuran wasit

dalam memimpin pertandingan sepakbola dapat menciptakan bentrokan

antar suporter dan kemarahan kepada wasit. Sehingga muncullah kelompok

suporter yang mendukung klubnya secara berlebihan dan membabi buta.

Begitu pula dalam dunia pendidikan, pada contoh kasus tertentu,

konflik justru terjadi di depan mata terutama lingkungan sekolah. Pujiriani

(2012) melakukan penelitian terhadap anak-anak sekolah dasar yang

berasal dari pengungsian di desa Keun Kecamatan Insana Kabupaten Timur

Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur. Siswa yang diteliti adalah

para pengungsi eks Timor-Timur, dari latar belakang konflik mempengaruhi

kepada jiwa anak didik. Kehidupan ekstrem anak-anak pengungsi di sekolah

yang digambarkan:

Anak-anak cenderung berbuat sekehendak hatinya. Kata-kata

makian seperti ‘hau oho O’ (saya bunuh kau), ‘hau ta O (saya potong kau),

‘hau sona O’ (saya bakar kau) begitu mudah diucapkan  bahkan di tengah

pelajaran sekalipun. Kenakalan anak-anak pengungsi ini seolah juga

terlegitimasi dengan adanya pembelaan dari orang tua (Pujiriani, 2012:120).

Kajian Pujiriani memberikan penjelasan bahwa telah terjadi

kekerasan verbal dalam bentuk bahasa ancaman fisik kepada teman-

temannya, lebih tragis terjadi di dalam suasana pendidikan di sekolah, bahkan

pada saat jam pelajaran. Persoalan ini semakin menebal manakala turut

campur orang tua yang membela anaknya tanpa melakukan sikap

introspeksi terlebih dahulu, biasanya sekolah terutama guru akan menjadi

korban pembelaan orang tua seperti ini.

Potensi konflik ini tidak hanya terjadi pada sekolah yang terpencil,

ternyata dapat terjadi pula pada sekolah yang maju. Kajian Salim, dkk (2011)

yang menunjukkan adanya dominasi kegiatan keagamaan tertentu di

sekolah umum pada salah satu SMUN di Yogyakarta. Akibat dari dominasi

tersebut adalah kemunculan kelompok Tegel Merah yang disebut kelompok

kanan, sebagai kelompok siswa yang ingin menegakkan peraturan agama

dengan teguh dan Tegel Putih disebut sebagai kelompok kiri. Mereka ingin

memisahkan antara agama dan urusan sekolah. Temuan lain tak kalah
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menariknya adalah aktivitas siswa sebagai anak belakang dan sebagai

bomber. Julukan “anak belakang” adalah pada kelompok siswa memikirkan

pelajaran secara serius dan memecahkan bersama-sama. Kelompok ini

bahkan menginap di sekolah. Kelompok bomber melekat pada aktivitas.

3.2 Lag Culture.

Lag culture atau kesenjangan budaya terjadi karena kontak antar

dua budaya, baik karena mobilitas ke berbagai daerah atau datangnya

kebudayaan luar. Kajian difusi (penyebaran) kebudayaan, akulturasi

(percampuran) kebudayaan dapat menjadi bahan ajar dalam tataran

sederhana. Namun, secara lebih jauh kesenjangan budaya ini acapkali

dialami kalangan anak muda, tak terkecuali kalangan pelajar. Pengetahuan

yang mereka miliki tidak cukup untuk melihat dan mengalami perbedaan

budaya, sebab pengalaman menjadi faktor penting untuk menetralisir segala

anasir negatif dari budaya luar. Oleh karena itu, menurut Abdullah (2006:181)

kaum muda dinilai sebagai agen penting dalam proses peradaban,

khususnya karena melalui kaum mudalah unsur-unsur baru dapat dengan

mudah dimasukkan dalam suatu masyarakat.

Kesenjangan budaya ini dapat bersifat negatif apabila terus

berlangsung, apalagi suatu suku-bangsa tidak bisa keluar atau beradaptasi

dengan keadaan. Namun, akan bermakna positif jika kesenjangan budaya

merupakan suatu proses, maka posisi pemangku budaya tersebut berada

pada masa transisi. Misalnya, ketika terjadi perombakan budaya dalam

masyarakat, dari budaya tradisional-primordial yang berorientasi sekadar

kepada status yang acapkali terkait berdasarkan kentalnya ikatan darah,

bersikap tertutup, cepat puas, dan sebagainya, yang ditujukan kepada budaya

madani yang berorientasi kepada prestasi (achievement oriented), bersikap

terbuka, menerima pluralitas, inklusif, kompetitif, inovatif, hemat, dan

menjunjung tinggi etika moral (Maulani, 2000:158).

3.3 Multikultural dan Hubungan Budaya

Multikultural dan Hubungan Budaya menjadi istilah yang berbeda

tetapi saling berkaitan. Hubungan budaya secara teoritis dapat ditelaah

melalui proses enkulturasi, difusi kebudayaan, akulturasi kebudayaan hingga

globalisasi. Enkulturasi atau internalisasi budaya, suatu proses melalui mana
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seorang individu menyerap cara berfikir, bertindak dan merasa

mencerminkan kebudayaannya (Kneller, 1989:33). Jika enkulturasi bersifat

personal, sedangkan akulturasi kebudayaan merupakan pertemuan dari

dua kebudayaan atau lebih yang kemudian berpadu menjadi percampuran

kebudayaan. Akulturasi kebudayaan ini dibawa difusi kebudayaan, sebagai

penyebaran kebudayaan yang dianalogikan sebagaimana batu yang jatuh

di tengah kolam kemudian terjadilah gelombang bergerak ke pinggiran..

Jika digunakan sebagai pisau analisis, misalnya analisis historis-diffusional

dapat menghasilkan pernyataan-pernyataan mengenai penyebaran unsur-

unsur budaya atau gejala sosial tertentu dalam kurun waktu tertentu (Ahimsa-

Putra, 2007:27).

Kelanjutan dari difusi kebudayaan adalah globalisasi. Pertemuan

manusia tidak sekedar berlangsung secara fisik, melalui revolusi teknologi

elektronik dan teknologi komunikasi/transportasi telah merupakan jembatan

yang menghubungkan berbagai tempat dengan berbagai belahan dunia

lain (Abdullah, 2006:28). Globalisasi inilah yang membuat perubahan

terhadap interaksi manusia, dari persamaan ke keberagaman. Masyarakat

yang multikultural dituntut akan kesadaran perbedaan dan keragaman, dan

bahwa realitas perbedaan dan kesamaan merupakan konstruksi sosial

(Simatupang, 2006:80).

Sekolah merupakan contoh nyata. Enkulturasi terjadi manakala

seorang siswa masuk sekolah pertama kali, proses selanjutnya ia menerima

pendisiplinan dari berbagai aturan sekolah, mendapatkan ilmu pengetahuan

yang diajarkan gurunya, menjalani berbagai pengalaman dari interaksi

sesama siswa dan dengan guru-gurunya. Multikultural juga dapat dilihat

dalam kehidupan pelajar baik sekolah hingga perguruan tinggi, dalam novel

Edensor, Andrea Hirata menulis:

Mahasiswa Inggris terbiasa berdiskusi karena mereka

membiasakan diri berbeda pendapat secara positif di usia dini ... Mahasiswa

Amerika cenderung dominan, intimidatif, penuh intrik mengambil alih kendali

lalu mengambil aliansi … Mahasiswa Jerman selalu duduk di tengah kelas,

datang lebih awal, taktis metodikal dan sistematis, tidak pernah rebut sering

kikuk. Mereka sangat tenang … Mahasiswa Belanda suka duduk di belakang,
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pendiam, dandanan biasa tapi nilai mereka parfait! Sempurna! Mereka

menciptakan model sendiri …. Mahasiswa Yahudi baik hati, tapi menjaga

jarak. Mereka tidak ambil pusing dengan nilai ... Mereka hanya tertarik

sesuatu yang besar dan revolusioner … Mahasiswa  Prancis selalu

terinspirasi semangat liberté, égalié, fraternité – kebebasan, persamaan

dan persaudaraan – maka mereka memandang tinggi persahabatan. …

Mahasiswa Tionghoa dari Guangzhou dan Hongkong … selalu berkumpul

sesama mereka, komunal. Namun mereka broad minded, berfikiran luas,

dan akrab pada siapapun … Sisanya adalah The Pathetic Four, selalu

terlambat, berantakan, jika dosen menjelaskan, mereka berulang kali

bertanya hal remeh temeh sampai menjengkelkan. Anak-anak ini melengkapi

diri dengan perekam agar petuah dosen dapat diputar lagi di rumah. Ide

mereka sederhana agar dapat nilai passable yaitu cukup, lulus seadanya

dengan C-, tak perlu mengulang, sehingga dapat menghabiskan waktu

sejadi-jadinya menonton sepakbola … Mereka adalah mahasiswa dari India,

Georgia, Meksiko dan Indonesia (Hirata, 2007: 98-106)

3.4 Dinamika Masyarakat

Masyarakat akan berjalan secara fungsional sebagaimana

organism apabila elemen masyarakat menjalankan fungsinya masing-

masing. Perkembangan selanjutnya setiap elemen masyarakat tersebut

dapat terpengaruh oleh berbagai keadaan  sekitarnya. Mobilisasi penduduk

yang datang dan keluar membuat kondisi masyarakat menjadi lebih dinamis,

begitupula arus barang dan informasi begitu dengan mudahnya di akses

atau didapatkan membuat aktivitas masyarakat tidak lagi monoton. Hal

tersebut sangat dipengaruhi oleh sosial networks, menurut Eriksen (2001:78),

jaringan kerja sosial ini bersifat mengambang dan tidak permanen dari

masyarakatnya. Sebab akses jaringan sosial dimainkan secara personal.

Perkembangan selanjutnya masyarakat terbagi dalam berbagai

komunitas yang tergantung kepada kesamaan ide dan aktivitas, kesamaan

hobi, afiliasi keagamaan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Dari kesamaan

hobi muncullah klub pencinta otomotif, suporter olahraga, bahkan gaya hidup

yang pada masyarakat perkotaan, kelas sosial telah membedakan proses
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konsumsi di mana setiap kelas menunjukkan proses identifikasi yang

berbeda (Abdullah, 2006:33). Selanjutnya hadir kelompok hijaber, yang tidak

hanya berlatar belakang keagamaan melainkan pada keinginan untuk tampil

cantik saat bekerja, tampil trendi, atau terlihat menawan (“Ayo Berjilbab”,

2011:22-23).

Kecintaan terhadap tokoh melahirkan komunitas fans club terhadap

keartisan, baik yang masih hidup maupun  meninggal seperti Michael

Jackson fenomenal dan melegenda, Kepergiannya tidak hanya

menggoreskan duka, tapi juga membangkitkan semangat para

penggemarnya. Mereka berkarya dalam komunitas dengan terus

mengenang idola (Tambunan, 2013:32). Kelompok maulidan yang

mengumandangkan syair pujian kepada nabi Muhammad SAW, jamaah

pengajian, penganut tarekat merupakan bagian dari afiliasi keagamaan.

Pada intinya, kehidupan masyarakat akan semakin dinamis anggota

masyarakat dalam komunitasnya akan membawa pengalaman yang

berbeda-beda demi keutuhan masyarakat tersebut.

3.5 Metode Penelitian

Penelitian antropologi memiliki kekhasan dari disiplin ilmu lain,

karena melihat pandangan dari warga bersangkutan (emik) dan pandangan

dari peneliti (etik). Oleh karena itu, penelitian antropologi yang pantas dan

sepatutnya ialah yang bukan hanya upaya penyingkapan titik-pandang suku

pribumi, cara mereka mencerap dan menata jagat mereka, dan pandangan

ideal maupun subjektif mereka tentang dunia sosial kehidupan mereka.

Penelitian antropologis juga menyingkapkan bagaimana kesemuanya terkait

konstruk-konstruk, pemahaman, dan teori antropologi yang terikat pada

konteks (Kaplan & Manners, 2002:31)

Sehingga peneliti dalam pengumpulan data hendaknya melakukan

dua kegiatan. Pertama, mendapatkan pandangan warga bersangkutan

(emik) dengan cara wawancara, dokumentasi. Kedua, mendapatkan

pandangan dari peneliti sendiri (etik) melalui observasi mendalam. Kadang

pelaku kebudayaan sendiri tidak menyadari bahwa memiliki pola tertentu,

Ahimsa-Putra (2007:21) beralasan pola perilaku ini merupakan hasil abstraksi
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peneliti atas perilaku banyak individu yang muncul berulang kali dengan

tingkat kemiripan yang besar.

Penelitian sederhana dapat dilakukan di lingkungan sekolah,

misalnya klasifikasi murid dengan latar belakang motivasi belajar, ketertarikan

pada minat tertentu, dan cita-cita murid. Jika ingin mendapatkan pandangan

berbeda, dilakukan penelitian aktivitas siswa di sekolah dan di luar sekolah

yakni keluarga dan masyarakat serta keterkaitannya dengan pembelajaran.

Pada intinya, tenaga pengajar dituntut memiliki kreatifitas dan sensitivitas

untuk melihat hal berbeda di lingkungan sekitar untuk membuat rancangan

penelitian sederhana. Keterlibatan siswa dalam penelitian, membuat dia

menjadi bagian agen perubahan yang memahami lingkungan sekitarnya

untuk bersikap kritis dan peduli kepada lingkungan sosial dan budayanya.

IV PENUTUP

Materi multikulturalisme menjadi payung besar yang menaungi

keagamaannya dan keberagaman pemeluk agama, toleransi, empati sosial,

kehidupan global dan kepedulian yang dominan dalam kompetensi dasar

Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA). Inilah kesempatan

bagi ilmu-ilmu Sosial/Humaniora, khususnya antropologi untuk menciptakan

keharmonisan dalam keragaman bagi bangsa Indonesia dimulai sejak

generasi muda di sekolah.

Di sisi lain, perlu dikritisi bahwa materi tentang kehidupan keluarga

Indonesia sebenarnya terkait erat dengan kehidupan sekolah dalam

menentukan perjalanan bangsa. Sebagaimana diungkapkan Siegel (2000)

kehidupan tokoh bangsa Soekarno dan Soeharto dimulai dari kehidupan

keluarga dan sekolah. Guru sekolah atau otoritas nasionalis yang lain

mengambil alih peran orang tua dalam membimbing pasangan bercinta

tentang perilaku moral yang berbeda dari moralitas tradisional hanya dalam

hal memilih pasangan hidup (Siegel, 2000:25).

Pelajaran bermanfaat yang diperoleh dari kajian kita tentang

keluarga Indonesia, antara lain, menurut Shiraishi (2001:262-3) dunia

koneksi ini dibangun berdasarkan gagasan keluarga, justru karena “keluarga”
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merupakan, dan masih menjadi, penanda kosong. Keluarga Indonesia lahir

dan berkembang terutama di ruang kelas. Gagasan itu tidak punya acuan

sosiologis. Gagasan itu sekarang ini bahkan hanya tinggal struktur sintaksis

yang kosong, tempat sekolah dan bahasa Indonesia yang resmi dibangun.

Sedemikian pentingnya kehidupan keluarga dalam pendidikan sebagai

pondasi multikultural, yang justru hal itulah yang tidak terlihat.
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PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

DALAM KONTEKS PENDIDIKAN IPS
Harpani Matnuh dan Dian A. Ruchliyadi

I PEMBUKA

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan bidang kajian

yang bersifat multidimensional dengan konteks lintas bidang keilmuan.

Menurut Chreshore (1886), PKn memiliki obyek kajian pokok ilmu politik,

khususnya konsep demokrasi politik untuk hak dan kewajiban. Selanjutnya,

berkembang konsep Civics dalam bahasa Latin yang berarti warga negara

pada zaman Yunani Kuno. Secara akademis, Civics diakui sebagai embrionya

Civic Education yang di Indonesia diadaptasi menjadi PKn. Secara

metodologis, PKn sebagai suatu bidang keilmuan merupakan

pengembangan salah satu dari lima tradisi Sosial Studies yakni Citizenship

Transmision (transmisi kewarganegaraan) sebagaimana yang dikemukakan

oleh Barr, Bart dan Shermis (1978).

Tradisi ini berkembang pesat menjadi struktur keilmuan yang

dikenal sebagai citizenship education, yang memiliki paradigma sistemik

di dalamnya dan terdapat tiga domain yakni: domain akademis, domain

kurikuler, dan domain sosial kultural (Winataputra, 2001). Domain

akademis ialah berbagai pemikiran tentang PKn yang berkembang di

lingkungan komunitas keilmuan. Domain kurikuler adalah konsep dan

praksis PKn dalam dunia pendidikan formal dan nonformal, sedangkan

domain sosial kultural adalah konsep dan praksis PKn di lingkungan

masyarakat. Ketiganya memiliki saling keterkaitan struktural dan

fungsional yang diikat oleh konsepsi kebajikan dan budaya

kewarganegaraan yang mencakup penalaran kewarganegaraan, sikap/

watak kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, keyakinan diri

kewarganegaraan, komitmen kewarganegaraan, dan kemampuan

kewarganegaraan (CCE: 1998).
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Menurut Winataputra (2001), atas dasar multidimensional inilah

yang membuat bidang kajian PKn dapat disikapi sebagai pendidikan

kewarganegaraan, pendidikan politik, pendidikan nilai dan moral, pendidikan

karakter kebangsaan, pendidikan kemasyarakatan, pendidikan hukum dan

hak asasi manusia, dan pendidikan demokrasi.

II KEDUDUKAN PKn DALAM SOCIAL STUDIES

Kedudukan PKn dalam Social Studies sangatlah penting. Hal ini

dapat dibuktikan dengan pernyataan dari Barr, Barth, dan Shermis (1977:52):

Most Social Studies educators currently accept the concept of

citizenship education as the primary purpose of the field, and most

would even agree to the primary objectives that are requisite to the

citizenship education goal: knowledge, skills, values, and

performance (p.52)

The end ultimate goal of Social Studies taught as Social Science is

citizenship, with the assumption that such is improved when people

have learned how to look at the world through the eyes of social

scienties (p.62)

The Social Studies is an integration of experience and knowledge

concerning human relations for the purpose of citizenship education (p.69)

In brief, sustaining and fulfilling the democratic way of life is the goal

of Social Studies education; citizenship education is its means

(Parker and Jarolimek, 1984:5)

Dari pemikiran di atas, dapat disimpulkan bahwa PKn merupakan

sasaran inti (core target) yang dikembangkan dalam PIPS. Kajian PKn bukan

sekedar memperhatikan aspek akademik melainkan juga aspek budaya.

Michaelis (1980) menyatakan bahwa tradisi Social Studies as citizenship

transmission hendaknya dapat meneruskan aspek-aspek dasar sejarah dan

warisan budaya. Pernyataan itu nampaknya sejalan dengan penegasan

Soemantri (2001:84) bahwa program Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

(PIPS) di Indonesia sudah tentu berdasarkan pada Pancasila, UUD 1945,

dan kebudayaan bangsa.
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III KEDUDUKAN PKn DALAM NEGARA BANGSA

Secara epistemologis, PKn dikembangkan dalam tradisi Civic

Education dan Citizenship Education yang tujuannya disesuaikan dengan

tujuan nasional masing-masing negara.

Dalam pasal 3 Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), secara imperatif digariskan bahwa

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan

membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan

menjadi warganegara yang demokratis dan bertanggungjawab.

Pendidikan kewarganegaraan (PKn) atau dengan istilah lain disebut

sebagai civic education atau citizenship education dapat dirumuskan sebagai

suatu proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan

tanggung jawab sebagai warganegara (Winataputra, U.S. & Budimansyah,

D., 2007: 4). Bahan kajian PKn yang meliputi seluruh aspek kehidupan

warganegara di segala bidang diharapkan akan dapat memberikan alternatif

solusi bagi permasalahan yang dialami warganegara.

Sementara itu Somantri (2001) mengemukakan bahwa PKn

merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan

dan kemampuan dasar yang berkenaan dengan hubungan antar

warganegara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara

agar menjadi warganegara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

Ditambahkannya juga bahwa PKn menitikberatkan pada kemampuan dan

keterampilan berpikir aktif warganegara, terutama generasi muda dalam

menginternalisasikan nilai-nilai warganegara yang baik (good citizen) dalam

suasana demokratis dalam berbagai masalah kemasyarakatan (civic affairs).

PKn mendidik warganegara agar menjadi warganegara yang baik,

yang dapat digambarkan dengan ‘warganegara yang patriotik, toleran, setia

terhadap bangsa dan negara, beragama, demokratis ... menjadi pancasilais

sejati’.
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Dalam penjelasan pasal 37 ayat (1) Undang-Undang RI No. 20

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dinyatakan

“tujuan dari pendidikan kewarganegaraan adalah untuk merubah suatu

tatanan masyarakat menjadi warganegara yang lebih baik (to be good

citizenship), menjadikan warganegara yang bertanggungjawab yang

didasarkan pada aspek kesantunan dalam berperilaku.

Karena itu idealisme pembentukkan watak dan peradaban bangsa

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

menjadikan manusia sebagai warganegara yang demokratis dan

bertanggungjawab secara filosofis, sosio-politis dan psikopedagogis

merupakan misi suci (mission sacre) dari pendidikan kewarganegaraan.

Pembentukan warganegara yang santun serta bertanggungjawab

akan dapat menumbuhkan jiwa toleransi di tengah kondisi yang multikultur

seperti Indonesia. PKn merupakan salah satu bidang kajian yang

mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa

Indonesia melalui koridor “value-based education”.

Konfigurasi atau kerangka sistemik PKn dibangun atas dasar

paradigma sebagai berikut:

a. PKn secara kurikuler dirancang sebagai subjek pembelajaran

yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar

menjadi warganegara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas,

partisipatif, dan bertanggung jawab.

b. PKn secara teoritik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang

memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotor yang

bersifat konfluen atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam

konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila,

kewarganegaraan yang demokratis dan bela negara.

c. PKn secara programatik dirancang sebagai subjek pembelajaran

yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (content

embedding values) dan pengalaman belajar (learning

experiences) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu

diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan
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tuntutan hidup bagi warganegara dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai penjabaran

lebih lanjut dari ide, nilai, konsep dan moral Pancasila,

kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara.

Sebagai suatu mata pelajaran, PKn bertujuan agar peserta didik

memiliki kemampuan berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam

menanggapi issue-issue kewarganegaraan; berpartisipasi secara aktif dan

bertanggung jawab, bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara, serta anti korupsi; berkembang secara positif

dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter

masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa

lainnya; berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia

secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi

informasi dan komunikasi (Puskur, 2007).

Secara umum, tujuan negara mengembangkan Pendidikan

Kewarganegaraan (PKn) adalah:

...agar setiap warganegara menjadi warganegara yang baik (be

good citizens), yakni warga yang memiliki kecerdasan (civic

intelligence) baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual,

memiliki rasa bangga dan tanggung jawab (civic responsibility) dan

mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan

bernegara (civic participation) agar tumbuh rasa kebangsaan dan

cinta tanah air (Maftuh & Sapriya, 2005: 320).

Agar tujuan negara tersebut dapat tercapai, ada beberapa faktor

yang menurut Branson (1999: 8) harus dilakukan, yaitu:

1. Penguasaan terhadap pengetahuan dan pemikiran tertentu;

2. Pengembangan kemampuan intelektual dan partisipatoris;

3. Pengembangan karakter atau sikap mental tertentu; dan

4. Komitmen terhadap nilai dan prinsip fundamental demokrasi.

Atas dasar tersebut, maka PKn berfungsi sebagai wahana yang

dapat dipergunakan untuk belajar hidup bersama dalam perbedaan, sebagai

wahana untuk membentuk warganegara yang cerdas, terampil, dan
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berkarakter, yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan

merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan

amanat Pancasila dan UUD 1945 (Winataputra, U.S., 2007:  ). Hal tersebut

dimaksudkan bahwa PKn bisa menjadi pegangan bagi warganegara dalam

memahami kemajemukan yang ada pada bangsa Indonesia sebagai bangsa

yang multikultural sehingga dapat hidup selaras dan serasi dalam

keberagaman.

Pendidikan karakter warganegara (citizen character building) yang

dibangun oleh PKn sejatinya mencakup dua aspek. Pertama, aspek

horizontal yaitu membangun keadaban warganegara dengan tujuan untuk

membangun karakter warganegara yang mampu hidup rukun dan damai

dengan sesama warga, baik dalam kerangka NKRI maupun dengan sesama

warga dunia, dan kedua, aspek vertikal yaitu membangun keadaban

warganegara dengan negaranya, yaitu perilaku yang wajib ditunjukkan

sebagai bentuk tanggung jawab, kewajiban individu terhadap negara

(Darmawan, C 2007).

Karakter warganegara yang perlu dibangun khususnya pada

generasi muda oleh pendidikan kewarganegaraan adalah dalam rangka

menanamkan kesadaran sebagai warganegara yang dibangun atas dasar

kemajemukan masyarakat, suku, agama, daerah, maupun budayanya.

Dengan membangun karakter warganegara yang kokoh akan mampu

mengatasi masalah yang berhubungan dengan paham golongan, suku,

agama, budaya yang kesemuanya sangat rentan terhadap konflik yang

merugikan bagi integritas nasional. Tentu saja yang terpenting adalah

pembangunan karakter warganegara itu harus dimulai sejak dini dan terus

berkelanjutan sehingga menghasilkan generasi muda dan pemimpin

bangsa yang memiliki semangat integritas yang tinggi.

Beberapa karakter yang diharapkan dimiliki seorang warganegara:

a. Memiliki karakteristik rasa saling menghormati dan tanggung

jawab terhadap pluralitas yang ada pada masyarakat Indonesia

yang terdiri dari suku bangsa, ras, keyakinan beragama, serta

idelogi politik.
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b. Memiliki karakter bersikap kritis terutama dalam menghadapi

satu permasalahan baik yang sifatnya empiris yang berkenaan

dengan realitas sosial, masalah budaya, dan permasalahan

politik dan permasalahan supra-empiris yang berkenaan dengan

agama, mitologi dan kepercayaan.

c. Memiliki karakter yang senantiasa membuka diskusi dan dialog

dalam mengatasi berbagai permasalahan dan selalu

mengedepankan sikap terbuka untuk melakukan diskusi dan

dialog dalam memecahkan persoalan tersebut.

d. Memiliki karakter terbuka terhadap kebebasan sesama manusia,

termasuk memiliki keterbukaan terhadap hal-hal yang baru dan

asing selama hal baru tersebut tidak bertentangan dengan nilai

serta norma karakter bangsa Indonesia.

e. Memiliki karakter rasional, yaitu kemampuan untuk mengambil

keputusan secara bebas, tetapi harus berdasarkan nalar yang

rasional, begitu pula dalam menghadapi permasalahan yang

sedang terjadi, akan selalu senantiasa berpikir rasional dalam

mengatasinya.

f. Memiliki karakter bersikap adil yang selalu menempatkan segala

urusan sesuai dengan tempatnya, melaksanakan suatu tujuan

dengan cara-cara yang adil.

g. Memiliki karakter yang jujur yang terlahir dari sikap yang selalu

bersikap adil dalam kehidupannya (A. Ubaidillah, dkk, 2000: 72).

Sementara itu, Cogan & Derricot (1998: 116) merekomendasikan

delapan karakter yang semestinya dimiliki oleh seorang warganegara yang

berguna menghadapi tantangan secara efektif dua puluh lima tahun ke

depan. Kedelapan karakter tersebut adalah:

1. Kemampuan untuk melihat dan mendekati masalah sebagai

anggota masyarakat global;

2. Kemampuan bekerja sama dengan yang lain dengan cara yang

kooperatif dan menerima tanggung jawab atas peran/tugasnya

di dalam masyarakat;
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3. Kemampuan memahami, menerima, menghargai dan dapat

menerima perbedaan-perbedaan budaya;

4. Kapasitas berpikir dengan cara yang kritis dan sistematis;

5. Keinginan untuk menyelesaikan konflik dengan cara tanpa

kekerasan;

6. Keinginan untuk mengubah gaya hidup dan kebiasaan

konsumtifnya untuk melindungi lingkungan;

7. Kemampuan bersikap sensitif dan melindungi hak asasi manusia

(misalnya hak wanita, hak etnis minoritas, dan lain-lain); dan

8. Keinginan dan kemampuan untuk ikut serta dalam politik pada

tingkat lokal, nasional dan internasional.

IV KENDALA-KENDALA DALAM PKn

Pada dasarnya kendala yang dialami oleh Pendidikan

Kewarganegaraan dapat dipilah dalam dua bagian, yaitu kendala yang

berasal dari dalam PKn sendiri dan kendala yang berasal dari luar PKn

sejak PKn itu sendiri mulai diimplementasikan di Indonesia pada berbagai

jenis dan jenjang pendidikan.

Kendala itu terdapat pada masukan instrumental (instrumental input)

terutama yang berkaitan dengan kualitas guru/ dosen serta keterbatasan

fasilitas dan sumber belajar, dan masukan lingkungan (environmental input)

terutama yang berkaitan dengan kondisi dan situasi kehidupan politik negara

yang kurang demokratis (Winataputra, U.S & Budimansyah, D., 2007: 118).

Winataputra dan Budimansyah (2007: 118 - 121) setidaknya

mengemukakan tiga indikasi empirik yang menunjukkan pelaksanaan PKn

yang salah arah sehingga sulit untuk membangun karakter bangsa dan

berasal dari dalam PKn itu sendiri.

Pertama, proses pembelajaran dan penilaian dalam PKn lebih

menekankan pada dampak instruksional (instructional effects) yang terbatas

hanya pada penguasaan materi (content mastery) atau dengan kata lain

hanya menekankan pada dimensi kognitifnya saja. Sedangkan
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pengembangan dimensi-dimensi lainnya (afektif dan psikomotorik) dan

pemerolehan dampak pengiring (nurturant effects) sebagai “hidden

curriculum” belum mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

Kedua, Pengelolaan kelas belum mampu menciptakan suasana

kondusif dan produktif untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa/

mahasiswa melalui perlibatannya secara proaktif dan interaktif baik dalam proses

pembelajaran di kelas maupun di luar kelas (intra dan ekstrakurikuler) sehingga

berakibat pada miskinnya pengalaman belajar yang bermakna (meaningfull

learning) untuk mengembangkan kehidupan dan perilaku siswa/ mahasiswa.

Ketiga, Pelaksanaan kegiatan ekstra-kurikuler sebagai wahana

sosio pedagogis untuk mendapatkan “hands-on experience” juga belum

memberikan kontribusi yang signifikan untuk menyeimbangkan antara

penguasaan teori dan praktik pembiasaan perilaku dan keterampilan dalam

kehidupan yang demokratis dan sadar hukum.

Selain ketiga indikasi empirik tersebut yang merupakan kendala

internal yang dihadapi oleh PKn, ada juga kendala eksternal yang sedang

dihadapi PKn yaitu, kritikan dan tuntutan dari berbagai lapisan masyarakat

berkaitan dengan semangat demokratisasi yang semakin meningkat dengan

segala aksesnya. PKn yang secara paradigmatik sarat dengan muatan afektif

namun dilaksanakan secara kognitif telah disikapi secara keliru sebagai

satu-satunya obat mujarab (panacea) untuk mengatasi persoalan kehidupan

para siswa khususnya yang menyangkut perilaku dan moral. Selain itu,

pendidikan di Indonesia dihadapkan pada berbagai persoalan dan situasi

global yang berkembang cepat setiap waktu baik yang bermuatan positif

maupun yang bermuatan negatif atau bertentangan dengan kepribadian

bangsa Indonesia.

Di lain pihak terdapat pula beberapa permasalahan kurikuler yang

mendasar dan menjadi penghambat dalam peningkatan kualitas PKn, yaitu:

1. Penggunaan alokasi waktu yang tercantum dalam struktur

kurikulum pendidikan dijabarkan secara kaku dan konvensional

sebagai jam pelajaran tatap muka terjadwal sehingga kegiatan

pembelajaran PKn dengan cara tatap muka di kelas menjadi
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sangat dominan. Hal ini mengakibatkan guru atau dosen tidak

dapat berimprovisasi secara kreatif untuk melakukan aktivitas

lainnya selain dari pembelajaran rutin tatap muka yang terjadwal

dengan ketat;

2. Pelaksanaan pembelajaran PKn yang lebih didominasi oleh

kegiatan peningkatan dimensi kognitif mengakibatkan porsi

peningkatan dimensi lainnya menjadi terbengkalai. Di samping

itu, pelaksanaan pembelajaran diperparah lagi dengan

keterbatasan fasilitas media pembelajaran;

3. Pembelajaran yang terlalu menekankan pada dimensi kognitif itu

berimplikasi pada penilaian yang juga menekankan hanya pada

penguasaan kemampuan kognitif saja sehingga mengakibatkan

guru/dosen harus selalu mengejar target pencapaian materi

(Winataputra, U.S & Budimansyah, D., 2007: 122).

PENUTUP

Meskipun bangsa Indonesia saat ini mengalami krisis multidimensi,

kita harus optimis masa depan yang lebih baik. Kita harus optimis dan karena

itu, dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) dipadukan dengan

membangun karakter warga negara Indonesia.

Pentingnya masalah pembentukan karakter warganegara sebagai

karakter bangsa merupakan suatu masalah yang mendasar yang memerlukan

penanganan serius dan tuntas dan ini merupakan tugas yang harus dilakukan

bersama oleh berbagai kalangan. Instansi pendidikan sebagai sarana

perubahan perilaku harus mampu membentuk karakter warganegara dalam

setiap kegiatannya.

PKn sebagai bagian dari nation character building, sekaligus

membangun karakter warga negara-bangsa. Dalam konteks itu PKn adalah

suatu upaya untuk menumbuhkankembangkan sikap moral dan watak bangsa

serta pendidikan politik kebangsaan. Pembangunan sikap moral dan watak

bangsa memberikan ikatan dasar yang dapat mendukung ide

kewarganegaraan. Sikap moral dan watak bangsa memberikan arah sikap
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dan perilaku, karena dapat memberikan kerangka orientasi nilai. Orientasi

nilai sama yang dilandasi nilai-nilai komunal yang disepakati (nilai-nilai

kebangsaan) yang merupakan ikatan maya, yang jika tertanam dalam sanubari

tiap warga negara justru dapat mengikat kuat karena menjadi pedoman perilaku

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

PKn ke depan harus dapat menjadi wahana pendidikan karakter

bangsa yang bertujuan membentuk warganegara yang ‘smart and good

citizen”, yaitu warganegara yang baik dan cerdas secara komprehensif

(intelektual, spritual, emosional, sosial, dan kinertetik).
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STRATEGI PENYIAPAN GURU IPS BERKARAKTER

Wahyu

I PENGANTAR

Ketika berbagai kota besar di Jepang, termasuk Tokyo dihujani

bom oleh pesawat-pesawat Amerika Serikat pada masa Perang Pasifik, Kaisar

Jepang pun ikut bertiarap di lantai namun tidak lama kemudian, ia berdiri

tegak dan berkata penuh emosi, “Berapa guru yang masih hidup? Kita segera

bangkit lagi dan menjadi bangsa terhormat di muka bumi”. Ada kisah lainnya,

pada tahun 1942, serbuan bala tentara Nazi, Jerman atas perintah Hitler

memorakporandakan sejumlah negara Eropa, termasuk Inggris. Dalam

keadaan gawat, parlemen berinisiatif memanggil Perdana Menteri (PM)

Inggris Winston Churchill. PM Churchill diajak membahas penambahan

anggaran militer untuk perang. Anggota Parlemen mendesak pemerintah

mengurangi anggaran pendidikan dan mengalihkannya masuk anggaran

militer guna memperkuat persenjataan. Mendengar desakan parlemen,

Churchill berdiri di mimbar dan mengangkat telunjuk, “Tuan-tuan yang

Terhormat, apakah Tuan-tuan lupa, Tuan-tuan duduk di ruangan ini karena

pendidikan” (Cahyono, Kompas, 26/3/2004).

Tentu, kedua pemimpin besar itu telah menunjukkan komitmen

yang tinggi terhadap pendidikan, khususnya guru. Mereka tidak goyah

terhadap tekanan dan mempertahankan pandangannya yang

mementingkan pendidikan walaupun di tengah-tengah perang dan konflik

melanda negaranya. Pernyataan dan sikap mereka selanjutnya memberi

inspirasi sangat penting bagi kita semua. Jika suatu bangsa ingin

meninggalkan masa lalu yang kelabu dan menyelamatkan masa depan,

maka bangsa itu hanya dapat melakukannya melalui pendidikan.

Selain tadi, masih ada satu cerita lain tentang Bill Clinton. Dalam

perjalanan menuju kursi orang nomor satu di AS, Clinton menjadikan isu

pendidikan sebagai tema sentral kampanyenya menuju kursi Presiden. Isu

itu ternyata menarik simpati publik pemilih sehingga membawanya menjadi

Presiden AS, bahkan untuk dua periode (1992-2000).
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Oleh karenanya, pendidikan merupakan investasi paling besar yang

harus kita lakukan. Fakta menunjukkan bahwa negara miskin sumber daya

alam, seperti Jepang, Singapura, dan masyarakat Eropa, menjadi bangsa

terhormat bukan karena sumber daya alamnya, tetapi pendidikan. Kita harus

mendidik dan melahirkan manusia cerdas agar terus menjadi bangsa

terhormat, ujar Clinton dalam kampanyenya (Cahyono, Kompas, 26/3/2004).

Untuk menyiapkan manusia unggul, seperti berpikir kritis, kreatif,

inovatif dan produktif, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME dalam

proses pembelajarannya tentu sederet faktor pendukungnya sangat

diperlukan, seperti kurikulum dan bahan ajar, serta guru yang diharapkan

dapat memperbaiki mutu anak didik.

Kini timbul sebuah pertanyaan, jika dibandingkan mana yang penting

antara kurikulum dan guru. Barangkali kita semua sependapat bahwa dari

sederet faktor pendidikan adalah guru. Memang tidak bisa dibantah lagi,

guru adalah yang paling bertanggungjawab dalam pentransferan ilmu

kepada muridnya. Guru pulalah yang mengembangkan kemampuan

sekaligus membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat.

Tanpa bermaksud mendramatisasi, guru pula berperan besar menjadikan

warga negara yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia,

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab.

Menarik apa yang disampaikan Winarno Surakhmad pada hari

Guru Ke-60, Minggu, 27 Nopember 2005 di Stadion Manahan Surakarta-

Solo, Cuplikan Puisinya mengatakan:

Bangkitlah, bangkitlah guruku,

Kehadiranmu tidak tergantikan,

Biarlah dunia ini menjadi saksi.

Kau bukan guru negeri,

Kau bukan guru swasta,

Kau adalah GURU BANGSA!

Tentu dalam pola pikir yang kurang lebih sama dengan Winarno

Surakhmad, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Fuad Hasan

pernah berpendapat: “Sebaik apapun kurikulum jika tidak dibarengi guru

yang berkualitas, maka semuanya sia-sia. Sebaliknya, kurikulum yang kurang
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baik akan dapat ditopang oleh guru yang berkualitas” (Astuti, Kompas, 2/3/

2006). Pernyataan dua tokoh pendidikan tersebut memberikan inspirasi

sangat penting bagi kita semua bahwa guru memiliki peran utama dalam

meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas.

Memahami uraian di atas, betapa besar jasa guru dalam membantu

pertumbuhan dan perkembangan para peserta didik. Dengan kata lain, minat,

bakat, kemampuan, dan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik tidak

akan berkembang secara optimal tanpa bantuan guru. Guru memiliki peran

dan fungsi yang sangat besar dalam membentuk kepribadian anak,

menyiapkan sumber daya manusia (SDM), serta mensejahterakan

masyarakat, kemajuan negara dan bangsa.

II SIAPA GURU?

Semua orang yakin bahwa guru memiliki andil sangat besar

terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Guru sangat berperan

dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan

hidupnya secara optimal. Keyakinan ini muncul karena manusia adalah

makhluk lemah dan perkembangannya senantiasa membutuhkan orang

lain, sejak ia lahir, bahkan saat meninggal pun juga demikian. Semua itu

menunjukkan bahwa setiap orang membutuhkan orang lain dalam

perkembangannya, demikian halnya peserta didik. Ketika orang tua

mendaftarkan anaknya ke sekolah, maka pada saat itu juga ia menaruh

harapan terhadap guru agar anaknya dapat berkembang secara optimal.

Memahami uraian di atas, betapa besar jasa guru dalam membantu

pertumbuhan dan perkembangan para peserta didik. Dengan demikian,

guru harus seorang pluralis sejati dan menempatkan diri sebagai model

bagi para peserta didik. Misalnya, perilaku jujur dari seorang guru di mata

siswa merupakan modal menuju pendidikan ke arah lebih baik. Anak-anak

membutuhkan contoh, teladan, atau panutan yang baik dari guru.

Timbul pertanyaan, “Siapa yang disebut sebagai guru itu?” Banyak

definisi mengemuka soal siapa guru itu. Secara linguistik, istilah yang

bermakna guru terdapat di seluruh bahasa dunia. Dalam bahasa Inggris,
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umpamanya, dikenal istilah teacher dan padanan bahasa Indonesianya

adalah guru. Teacher memiliki arti: A person whose occupation is teaching

others, yaitu seseorang yang pekerjaannya mengajar orang lain (Syah, 2003).

Dalam bahasa Arab, guru dikenal dengan istilah lain dan salah satunya

mu’alim, yaitu orang yang menjadikan orang lain berilmu atau orang yang

menyampaikan suatu informasi kepada orang lain (Baalbaki, 2001).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001), guru adalah manusia

dengan tugas utamanya (profesinya), yakni mengajar, sedangkan menurut

Vembrianto (1994) guru adalah pendidik profesional di sekolah dengan tugas

utama mengajar.

Undang-Undang RI, No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,

Pasal 1 menyebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas

utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Istilah lain yang masih

berkenaan dengan guru dan berkembang di masyarakat adalah pendidik.

Secara konstitusional, Pasal 1 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidik adalah tenaga

kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong

belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai

dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan

pendidikan. Dalam Pasal 39 ayat 2 UU yang sama dijelaskan pula bahwa guru

juga disebut dengan istilah pendidik, dengan makna bahwa pendidik

merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan

pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Selain itu, ada beberapa pendapat para ahli tentang sifat-sifat yang

harus dimiliki oleh para guru, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Purwanto (1998), syarat-syarat guru adalah berijazah,

sehat jasmani dan rohani, takwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa, berkelakuan baik, bertanggungjawab, berjiwa nasional, adil,
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percaya dan suka kepada murid-muridnya, sabar dan rela

berkorban, memiliki kewibawaan terhadap anak-anak,

penggembira, bersikap baik terhadap guru-guru lainnya,

bersikap baik terhadap masyarakat, benar-benar menguasai

mata pelajarannya, suka pada mata pelajaran yang

diberikannya, dan berpengetahuan luas.

2. Menurut An-Nahlawi (Mahmud, 2012), sifat-sifat guru adalah

hendaknya tujuan, tingkah laku, dan pola pikir guru bersifat

rabbani, ikhlas, bersabar, jujur, membekali diri dengan ilmu,

mampu menggunakan metode mengajar, mampu mengelola

siswa, mempelajari kehidupan psikis para siswa, tanggap

terhadap berbagai persoalan, dan bersikap adil.

3. Dalam pandangan Al-Abrasyi (Mahmud, 2012), sifat-sifat guru

yang Islami itu antara lain zuhud, bersih tubuhnya, bersih jiwanya,

tidak ria, tidak pendendam, tidak menyenangi permusuhan, tidak

malu mengakui ketidaktahuan, tegas dalam perkataan dan

perbuatan, bijaksana, ikhlas, rendah hati, lemah lembut, pemaaf,

sabar, berkepribadian, tidak merasa rendah diri, bersifat

kebapaan, mengetahui karakter murid.

4. Menurut Mahmud Yunus (Tafsir, 1994), sifat-sifat guru antara

lain penuh kasih sayang kepada murid, bijak dalam memilih

bahan pelajaran, senang melarang murid melakukan hal yang

tidak baik, senang memberikan peringatan, senang memberikan

nasehat, hormat pada pelajaran lain yang bukan pegangannya,

bijak dalam memilih bahan pelajaran yang sesuai dengan taraf

kecerdasan anak didik, mementingkan berpikir dan berijtihad,

jujur dalam keilmuan, dan adil.

Sementara hasil penelitian Wahyu, dkk (2012) menyebutkan bahwa

guru menurut masyarakat Banjar memiliki dua kategori, yaitu guru formal

dan guru non-formal. Guru formal adalah guru yang memiliki beberapa

kriteria, yakni berpendidikan keguruan atau sejenisnya, dan bekerja sesuai

dengan bidang studi yang dipelajari. Kelas menjadikan tempat bekerja dan

mengabdikan hidupnya. Sementara, guru non-formal adalah sebutan lain
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bagi orang yang mendermabaktikan dirinya bagi kemaslahatan umat. Guru

non-formal biasanya berada di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan

pengajaran berupa mengaji dan ilmu keagamaan lainnya. Guru ini tidak

memiliki kelas khusus kendatipun ada, tempatnya berada di masjid, musholla,

langgar, atau majelis ta’lim lainnya. Guru non-formal tentunya dilihat dari sosok

keteladanan dalam tingkah laku dan perbuatan sehari-hari. Sebutan Guru

non-formal seperti Tuan Guru (Urang Alim), guru mengaji (pengajar Baca Al-

Qur’an di kampung), Guru Baca Burdah, Guru Yasinan, Guru Maulid Habsi

adalah sebutan-sebutan lain yang akrab dinamai sesuai dengan kondisi daerah

masing-masing di setiap tempat yang memiliki budaya berlainan.

Tentunya, baik guru formal maupun guru non-formal, selain

memberikan ilmunya kepada murid-muridnya, juga memberikan nasehat

dan mendidik budi pekertinya. Oleh karena itu, menurut masyarakat Banjar,

guru mesti memiliki wibawa di masyarakat. Wibawa itu akan muncul apabila

menjaga mulut dari kata-kata kasar, yakni perkataan dan perangai yang

lembut, ramah tamah, sopan-santun atau adab. Wibawa juga ditunjukkan

dengan adanya sikap sosial di masyarakat, misalnya suka membantu atau

menyumbang, dan suka memberikan solusi (sumbang saran) dalam

memecahkan permasalahan masyarakat.

Dalam pandangan masyarakat Banjar, guru non-formal lebih

mendapatkan penghormatan dan kepercayaan dibandingkan guru formal.

Hal tersebut terjadi karena guru non-formal memiliki wilayah kajian ruang

kerja yang multidimensional dan multi pergaulan sehingga setiap tutur kata,

perbuatan, dan tingkah lakunya selalu diikuti oleh masyarakat Banjar. Dengan

kata lain, guru non-formal terletak pada kesolehan dan kesederhanaan baik

dalam bersikap maupun bertutur kata dalam kehidupan sehari-hari.

Masih tentang guru, maka ada hal menarik lainnya, yakni guru dalam

pandangan Susilo (2006), guru di SMAN 2 Kabupaten Demak. Menurut

Susilo (2006), kita semua sangat merindukan kemunculan guru apik, pinter

dan pener. Pertama, guru apik adalah guru yang berani dan teguh terhadap

prinsip, tidak mudah terombang-ambing pada situasi apapun, tidak takut

mengambil risiko, mempunyai keteguhan idealisme, mempunyai daya tahan,

mempunyai kesetiaan terhadap profesi, menjadi teladan sebagai manusia
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berbudaya atau beradab, berbudi pekerti yang luhur, ahli, disiplin, jujur,

amanah pada tugasnya, dan memiliki citra diri yang positif.

Kedua, guru pinter adalah guru yang bisa memotivasi kepada

anak didik, tergugah empati, simpati, dan semangatnya untuk meraih prestasi,

semangat juangnya, menguasai ilmu yang harus diajarkannya, mampu

mengajarnya dengan cara-cara yang kreatif, menyenangkan, menarik,

mudah dan jelas untuk ditangkap anak serta meresap pada anak, mengikuti

kemajuan zaman, inovatif, suka pada hal-hal baru yang terkait dengan model

pembelajaran, menggunakan alat peraga yang bervariasi, membangun

kondisi proses pembelajaran berdasarkan kegembiraan siswa dan guru.

Ketiga, guru pener adalah guru bermoral. Moral menyangkut

kebaikan. Guru yang tidak baik juga disebut sebagai orang yang kurang

bermoral. Maka, secara sederhana moral adalah standar nilai tentang

tindakan mana yang baik dan mana yang buruk. Pelanggaran terhadap

moral selalu dikutuk sebagai suatu hal sebab secara moral tidak dapat

dibenarkan. Contohnya adalah seorang guru atau tim sukses yang

memberikan lembaran jawaban kepada siswa pada saat Ujian Negara (UN)

dengan tujuan UNnya supaya lulus. Tindakan guru atau tim sukses itu tidak

baik dan dapat disebut guru atau tim sukses yang kurang bermoral.

Berdasarkan uraian di atas, barangkali tak ada di antara kita yang tak setuju

bahwa guru mempunyai peran besar dan mulia. Ia laksana ujung tombak

sekaligus garda terdepan bagi pendidikan bangsa. Jika ingin melihat kualitas

pendidikan sebuah bangsa, lihat dahulu kualitas gurunya. Pasalnya, apa

pun sistem, software dan hardware pendidikan sebuah bangsa tanpa

didukung oleh kualitas dan profesionalisme gurunya, adalah kecil

kemungkinan pendidikan bangsa bersangkutan mencapai keberhasilan.

III APA ITU KARAKTER?

Akar kata “karakter” ini, jika kita lacak, ia berasal dari kata dalam

bahasa Latin, yaitu “kharakter”, “kharassein”, dan “kharax”, yang bermakna

“tools for marking”, “to engrave”, dan “pointed stake”. Kata ini mulai banyak

digunakan dalam bahasa Prancis sebagai “caractere” pada abad ke-14.

Ketika masuk ke dalam bahasa Inggris, kata “caractere” ini berubah menjadi
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“character”. Selanjutnya dalam bahasa Indonesia kata “character” ini menjadi

“Karakter” (Wibowo dan Hamrin, 2012).

Menurut American Dictionary of the English Language (2001), karakter

merupakan istilah yang menunjukkan aplikasi nilai-nilai kebaikan dalam bentuk

tindakan atau tingkah laku. Sementara menurut Poerwodarminta, karakter

diartikan sebagai tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, dan akhlak atau budi pekerti

yang membedakan seseorang dengan yang lainnya.

Menurut Lickona (2012), karakter itu merupakan sifat alami seseorang

dalam merespon situasi secara bermoral. Sifat alami itu dimanifestasikan dalam

tindakan nyata melalui tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab,

menghormati dan menghargai orang lain, dan karakter mulia lainnya.

Sementara menurut Winnie (Mu’in, 2011), istilah karakter memiliki

dua pengertian. Pertama, ia menunjukkan bagaimana seseorang

bertingkahlaku. Apabila seseorang berperilaku tidak jujur, kejam, atau rakus,

tentulah orang tersebut memanifestasikan perilaku buruk. Sebaliknya,

apabila seseorang berperilaku jujur, suka menolong, tentulah orang tersebut

memanifestasikan karakter mulia. Kedua, istilah karakter erat kaitannya

dengan personality. Seseorang bisa disebut orang yang berkarakter (a person

of character) apabila tingkah lakunya sesuai kaidah moral.

Sementara menurut Kemendiknas (2010), karakter adalah watak,

tabiat, akhlak atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil

internalisasi berbagai kebajikan (virtues), yang diyakini dan digunakan

sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap dan bertindak.

Oleh karenanya dengan berdasar pada beberapa definisi karakter

yang telah diuraikan, maka karakter sesungguhnya merupakan sifat alami

seseorang dalam merespon situasi secara bermoral. Apabila seseorang

berperilaku tidak jujur, kejam, atau rakus, ia selanjutnya disebut berkarakter

buruk. Sebaliknya, apabila seseorang berperilaku baik, jujur,

bertanggungjawab, hormat terhadap orang lain, dan nilai-nilai karakter mulia

lainnya, ia disebut berkarakter baik.
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Karakter moral yang baik seperti disebutkan di atas, tidak serta

merta dapat dimiliki oleh tiap individu sebab memerlukan suatu upaya

pendidikan karakter secara efektif. Menurut pendapat beberapa pakar

(Josephson, 2001; Muin, 2011; Lickona, 2012), sekurang-kurangnya ada

enam karakter mulia yang dapat diterapkan pada pendidikan karakter, yaitu

sebagai berikut:

1. Trustworthiness (dapat dipercaya/kepercayaan),

2. Respect (menghormati, memperlakukan orang lain dengan

terhormat),

3. Responsibility (tanggungjawab),

4. Fairness (kejujuran),

5. Caring (perhatian, kasih sayang, kepedulian),

6. Citizenship (berperan sebagai warga negara yang baik).

Melengkapi uraian di atas, Megawangi (2004), pencetus pendidikan

karakter di Indonesia telah menyusun sembilan pilar karakter mulia yang

selayaknya dijadikan acuan dalam pendidikan karakter, baik di sekolah

maupun di luar sekolah yaitu sebagai berikut:

1. Cinta Allah dan kebenaran,

2. Tanggungjawab, disiplin dan mandiri,

3. Amanah,

4. Hormat dan santun,

5. Kasih sayang, peduli dan kerjasama,

6. Percaya diri, kreatif, dan pantang menyerah,

7. Adil dan berjiwa kepemimpinan,

8. Baik dan rendah diri,

9. Toleransi dan cinta damai.

Oleh sebab itu, untuk mengefektifkan pendidikan karakter,

selanjutnya  diperlukan jalinan kerjasama antara sekolah, orang tua,

masyarakat dan pemerintah, baik dalam perencanaan, pelaksanaan,

maupun evaluasi dan pengawasannya.



200 Wahyu

IV GURU HARUS BERKARAKTER

Sebagai seorang guru, apakah selama ini guru merasa sudah

memiliki karakter? Seperti apa karakter yang harus dimiliki oleh seorang

guru itu? Menurut penulis, guru itu menjadi roh utama pendidikan sehingga

segenap karakter baik dan luhur harus dimilikinya. Memang benar bahwa

guru itu manusia biasa, yang bisa salah, lupa dan tidak lepas dari karakter-

karakter buruk lainnya. Namun terlepas dari hal tersebut, karakter luhur dan

mulia penting dan harus lebih dominan dimiliki dan tampak menonjol dari

pribadi seorang guru.

Menurut Kemendiknas (2010), ada beberapa nilai luhur yang harus

dimiliki dan dipraktikkan terlebih dahulu oleh guru sebelum diajarkan kepada

anak didik dalam kehidupan nyata. Nilai-nilai luhur tersebut adalah sebagai berikut:

TABEL

NILAI DAN DESKRIPSI NILAI KARAKTER GURU

NO NILAI DESKRIPSI

1 Religius Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran

agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan

ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk

agama lain.

2 Jujur Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya

sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam

perkataan, tindakan, dan pekerjaan.

3 Toleransi Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama,

suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain

yang berbeda dari dirinya.

4 Disiplin Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh

pada berbagai ketentuan dan peraturan.

5 Kerja keras Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh

dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas,

serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
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6 Kreatif Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara

atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.

7 Mandiri Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada

orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.

8 Demokratis Cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama

hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.

9 Rasa ingin Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang

dipelajarinya, dilihat, dan didengar.

10. Semangat Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang

Kebangsaan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas

kepentingan diri dan kelompoknya.

11 Cinta Tanah Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan

Air kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi

terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya,

ekonomi, dan politik bangsa.

12. Menghargai Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk

Prestasi menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan

 mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.

13 Bersahabat/ Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara,

Komunikatif bergaul, dan bekerjasama dengan orang lain.

14 Cinta Damai Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan

orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.

15 Gemar Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca

Membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.

16 Peduli Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah

Lingkungan kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan

mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki

kerusakan alam yang sudah terjadi.

17 Peduli Sosial Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan

pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.

18   Tanggung Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas

Jawab  dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan,

terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam,

sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.
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Berdasarkan pada beberapa poin di atas, maka guru merupakan

aktor utama pembelajaran. Guru yang berkarakter menjadi kunci dari sebuah

penyelenggaraan pembelajaran serta pendidikan yang konstruktif bagi

kehidupan peserta didik. Dengan demikian, guru sangat menentukan berhasil

atau tidaknya proses pembelajaran. Jika dikaitkan dengan pendidikan

karakter yang saat ini tengah menjadi andalan pemerintah, maka peranan

guru sangat penting. Pendek kata, peran guru dalam keberhasilan

internalisasi pendidikan karakter kepada peserta didik adalah kunci utama.

Faktor lain seperti kurikulum, budaya, kegiatan-kegiatan spontan, hanya

merupakan pendukung bagi guru.

Seorang guru, selain harus memiliki pemahaman, keterampilan

dan kompetensi mengenai karakter, juga dituntut memiliki karakter-karakter

mulia itu dalam dirinya sendiri, mempraktikkan dalam keseharian baik di

sekolah maupun di masyarakat, dan menjadikannya sebagai bagian dari

hidup. Seorang guru sebelum mengajarkan atau menginternalisasikan

karakter kepada peserta didiknya, harus terlebih dahulu memancarkan

karakter-karakter mulia dari dalam diri guru bersangkutan.

Sekali lagi, guru berkarakter adalah harga mati! Ungkapan yang

sama juga ditulis oleh Furqon Hidayatullah (2010). Menarik apa yang

disampaikan oleh Hidayatullah, guru berkarakter menjadi penting agar yang

bersangkutan bisa menyelenggarakan pendidikan, pembelajaran, dan

mampu membangun karakter anak didiknya.

Oleh karenanya, menurut Wibowo dan Hamrin (2012), karakter

utama yang harus dimiliki seorang guru adalah sebagai berikut:

1. Komitmen:

    Komitmen sebagai seorang guru adalah tekad untuk

melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang

pendidik. Jika seorang guru sudah memiliki komitmen yang

tinggi, maka yang bersangkutan akan memiliki ketajaman visi,

rasa memiliki, dan bertanggungjawab atas amanah yang

diemban;
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2. Kompeten

Kompeten artinya kemampuan guru melaksanakan

pembelajaran, dan memecahkan aneka masalah guna

mencapai tujuan pendidikan. Seorang guru yang kompeten ini

ditandai dengan keahlian di bidangnya, menjiwai profesi yang

dimiliki, memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial

dan profesional.

3. Kerja Keras

   Guru harus senantiasa bekerja keras dalam melaksanakan

tugas-tugasnya, terutama dalam internalisasi pendidikan

karakter bagi anak didiknya.  Di antara indikator seorang guru

yang berkerja keras itu adalah (a) bekerja ikhlas dan sungguh-

sungguh; (b) bekerja melebihi target, dan (c) produktif.

4. Konsisten

Konsisten adalah kemampuan melakukan sesuatu dengan

istiqomah, ajeg, fokus, sabar, dan ulet, serta melakukan

perbaikan yang terus-menerus. Karakter konsisten ini menjadi

penanda jika guru telah menjiwai dan menghayati profesinya.

Konsistensi guru tidak hanya dalam kata saja, tetapi juga antara

kata dan perbuatan. Di antara indikator guru yang konsisten itu

adalah (a) memiliki prinsip atau istiqomah; (b) tekun dan rajin;

(c) sabar dan ulet; (d) fokus.

5. Sederhana

Kesederhanaan hendaknya senantiasa ditunjukkan para guru.

Kesederhanaan itu tidak identik dengan kemiskinan. Seseorang

yang berpenampilan sederhana, bukan berarti yang

bersangkutan tidak memiliki harta benda. Ketika guru

berpenampilan sederhana, itu bukan berarti guru yang

bersangkutan miskin. Kesederhanaan seorang guru terpancar

dalam perilaku dan di antara indikator tersebut adalah (a)

bersahaja; (b) tidak bermewah-mewah baik penampilan

maupun model hidup; (c) tidak berlebihan dalam

mempergunakan apa saja, dan (d) tepat guna, artinya
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memanfaatkan segala sesuatu secara tepat, dan memiliki

kegunaan atau kontribusi positif.

6. Kemampuan berinteraksi

  Kemampuan berinteraksi yang dimaksud di sini adalah

kemampuan berinteraksi secara dinamis dalam jalinan

emosional antara guru dan anak didik dalam rangka mencapai

tujuan pembelajaran. Seorang guru sudah selayaknya mampu

berinteraksi secara baik dan efektif.

7. Melayani secara maksimal

   Pelayanan maksimal dalam pendidikan untuk anak didik adalah

sebuah hal niscaya sehingga guru pun harus membantu,

melayani dan memenuhi kebutuhan anak didik agar potensinya

dapat diberdayakan secara optimal.

8. Cerdas

Guru yang cerdas dalam membaca kehidupan pendidikan anak

didik menjadi kata kunci agar peserta didik kemudian mampu

menjadi para pembelajar yang ikut cerdas. Oleh sebab itu,

indikator guru yang cerdas adalah (a) cepat mengerti dan

memahami, tanggap, tajam dalam menganalisa dan mampu

mencari alternatif-alternatif solusi; dan (b) mampu memberikan

makna/nilai terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan,

sehingga hasilnya optimal.

Kini yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana melahirkan guru

yang berkarakter. Diakui maupun tidak, ketika berbicara tentang pendidikan

karakter dan bagaimana selanjutnya melahirkan guru-guru berkarakter, ini

setidaknya mengingatkan kembali kepada seorang pencetus pendidikan

karakter yang menekankan dimensi etis-spiritual dalam proses pembentukan

pribadi. Dia adalah seorang pedagog Jerman FW Foerster (1869-1966).

Menurut pendapat ini, tujuan pendidikan adalah membentuk karakter yang

termanifestasikan dalam kesatuan esensial subjek dengan perilaku dan

sikap hidup yang dimilikinya. Ada empat ciri dasar dalam pendidikan karakter

sebagaimana yang disampaikannya:
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1. Keteraturan interior dengan setiap tindakan diukur berdasar

hierarki nilai. Nilai menjadi pedoman normatif setiap tindakan.

Dengan kata lain, apa yang menjadi prinsip dalam hidupnya

kemudian diwujudkan dalam tindakan. Tindakan yang

diproduksi pun selanjutnya memberikan nilai kebaikan bagi

semua. Tingkat kebaikan tersebut tentu membawa kebaikan

bagi semua. Guru dalam konteks ini harus mampu melakukan

itu dengan cara memperlihatkan prinsipnya dalam mengajar

dengan bagaimana memperlakukan para siswanya dengan

penuh kasih sayang. Kasih sayang yang diberikan pun membawa

nilai pendidikan yang baik bagi semua;

2. Koherensi yang memberi keberanian membuat seseorang teguh

pada prinsip dan tidak mudah terombang-ambing pada situasi

baru atau takut risiko. Koherensi merupakan dasar yang

membangun rasa percaya satu sama lain. Seorang guru dalam

konteks ini sudah menetapkan diri sebagai seorang pengajar

yang bukan hanya mentransfer(kan) ilmu pengetahuannya an

sich, namun lebih dari itu adalah membentuk pribadi-pribadi

yang baik. Ia tegas dalam membimbing anak-anak didiknya.

Setiap perkataan dan tindakan yang dijalankan untuk para anak

didiknya sudah dipikir secara matang. Guru bertindak dengan

dipikirkan terlebih dahulu, apakah baik ataukah tidak bagi

pembentukan mentalitas anak didiknya.

3. Otonomi. Seorang guru sudah melakukan internalisasi aturan

yang berasal dari luar dan kemudian menjadi norma serta nilai

dalam kehidupannya. Ketika guru menyampaikan sesuatu

kepada anak didiknya dan itu memang sudah dipandang benar

dan baik, siapa pun tidak boleh dan tidak berhak untuk

mengintervensinya. Guru sudah tahu mana yang harus dilakukan

dan tidak. Guru sudah mengerti dan memahami apa yang terbaik

bagi pendidikan anak didiknya;
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4. Keteguhan dan kesetiaan. Keteguhan menjadi daya tahan

seseorang dalam mencapai sesuatu yang dianggap paling baik

dalam kehidupannya di masa depan sedangkan kesetiaan

adalah fondasi bagi penghormatan terhadap komitmen yang

dipilihnya. Ketika seseorang sudah menjatuhkan diri sebagai

seorang guru, ia selanjutnya benar-benar teguh untuk

melahirkan para peserta didik yang baik. Kesetiaan seorang

guru atas pilihannya itu selanjutnya mendorong guru untuk terus

bekerja keras dalam mendidik para peserta didiknya dengan

sedemikian sabar dan tekun.

V PENUTUP

Guru merupakan aktor utama pembelajaran. Karena itu, guru sangat

menentukan berhasil atau tidaknya proses pembelajaran. Jika dikaitkan

dengan pendidikan karakter yang saat ini tengah menjadi andalan

pemerintah, maka peranan guru sangat penting. Seorang guru, selain harus

memiliki pemahaman, ketrampilan dan kompetensi mengenai karakter, ia

juga dituntut memiliki karakter-karakter mulia itu dalam dirinya sendiri,

melaksanakannya dan menjadikan sebagai bagian dari hidupnya. Karakter

mulia itu antara lain seperti berperilaku baik, jujur, dan suka menolong. Di

samping itu, karakter utama yang harus dimiliki guru adalah komitmen,

kompeten, kerja keras, konsisten, sederhana, kemampuan berinteraksi,

melayani secara maksimal dan cerdas.

Dengan demikian, menjadi guru yang mampu meleburkan diri

dengan kehidupan anak didiknya adalah sebuah hal niscaya sebab guru

yang sesungguhnya adalah ketika ia mampu memberikan pelayanan terbaik

bagi kehidupan anak didik. Guru ibarat obor di tengah malam gelap gulita

yang menerangi perjalanan hidup setiap anak didiknya. Setiap langkah yang

dilakoni anak didik kemana arahnya menjadi bagian dari didikan sang guru.

Setiap apa yang dipikirkan dan dikerjakan anak didiknya merupakan duplikasi

dari kehidupan sang guru. Guru dalam konteks ini bukan hanya mentransfer

ilmu pengetahuan namun juga nilai-nilai kehidupan dalam ilmu
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pengetahuan. Gurulah yang mengenalkan anak didik kepada dunia yang

lebih luas dan lebar sehingga ia setidaknya ibarat sang pemandu yang akan

membawa para anak didiknya untuk mengenal dan mengetahui banyak

hal. Tentunya, guru yang berkarakter kemudian harus mampu menjawab

kepentingan pendidikan masa depan. Semoga.
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MATERI ILMU-ILMU SOSIAL UNTUK MATA

PELAJARAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DI SMP
Setia Budi

I PENDAHULUAN

Istilah Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) sebagai terjemahan dari social

studies secara definisional dapat dipahami dari berbagai definisi beberapa

ahli. Menurut Somatri (1994:1) “IPS adalah program pendidikan yang memilih

bahan pendidikan dari disiplin ilmu  sosial dan humaniti yang diorganisir

dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan yang

berlandaskan Pancasila dan kebudayaan Indonesia”. Sanusi (1980:6)

mengalihbahasakan social studies menjadi studi sosial sebagai  usaha dan

hasil karya pembahasan masalah sosial masalah masyarakat atau

kemasyarakatan. Studi sosial membahas masalah pada tingkat masyarakat

bukan pada tingkat individu.

Menurut Djahiri (1980:6) IPS adalah pelajaran yang merupakan

suatu paduan dari sejumlah mata pelajaran sosial atau IPS merupakan

suatu mata pelajaran yang menggunakan bagian tertentu dari ilmu sosial.

Menurut Wahab (1980:7) IPS adalah sejumlah konsep mata

pelajaran sosial dan ilmu lainnya yang dipadukan berdasarkan prinsip

pendidikan yang bertujuan membahas masalah sosial  atau bermasyarakat

dan kemasyrakatan untuk mencapai tujuan khusus pendidikan melalui

program pengajaran IPS pada tingkat persekolahan.

Menurut Wesley (1952) social studies merupakan bagian dari aspek

ilmu sosial yang terpilih dan disesuaikan dengan maksud digunakan di sekolah

untuk pendidikan. Menurut Mathias, Social Studies merupakan pelajaran

tentang manusia dalam masyarakat pada masa lalu, sekarang dan yang akan

datang. Jarolimek mendefinisikan social studies sebagai bagian dari suatu

kurikulum sekolah yang mangambil subjek materi dari ilmu sosial; sejarah,

antropologi, sosiologi, politik, psikologi, ekonomi dan pilosofi.
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa IPS didasarkan pada

bahan kajian geografi, sosiologi, sejarah, antropologi, tata negara dan

ekonomi. IPS adalah :

1. Mata pelajaran bagi siswa sekolah dasar dan menengah

2. Mengenai kehidupan manusia dalam masyarakat

3. Bahan materinya bersumber dari berbagai disiplin ilmu-ilmu

sosial

Dengan demikian, IPS merupakan perwujudan dari pendekatan

interdisiplin pembelajaran ilmu-ilmu sosial dengan mengintegrasikan bahan

atau materi maupun konsep ilmu-ilmu sosial untuk memahami masalah

sosial yang diberikan di sekolah sebagai suatu program pengajaran.

Pada praktik pendidikan di Indonesia, IPS diberikan di sekolah

dengan tujuan untuk mempersiapkan anak didik menjadi warganegara yang

baik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan titik berat pada

pengembangan individu mampu memahami masalah yang berada dalam

lingkungan, berasal dari lingkungan sosial yang mambahas interaksi antar

manusia dengan lingkungannya sebagai individu maupun anggota

masyarakat, mampu berpikir kritis, kreatif mampu mengembangkan dan

melanjutkan nilai-nilai budaya bangsa.

II RUANG LINGKUP DAN KARAKTERISTIK IPS

Pendidikan IPS yang dalam bentuk mata pelajaran IPS diberikan

pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) menjadikan ilmu-ilmu sosial

sebagai sumbernya. Karena itu, guru IPS dituntut memiliki pengetahuan

memadai tentang ilmu-ilmu sosial sehingga mampu menyiapkan materi

pembelajaran; mengenali sumber bahan pembelajaran, memilih bahan

pembelajaran yang sesuai dan menyusunnya menjadi isi materi

pembelajaran dalam menunjang proses belajar mengajar.  Muatan kajian

mata pelajaran IPS diantaranya: (1). Sistem sosial dan budaya, (2) Manusia,

tempat dan lingkungan, (3) Perilaku ekonomi dan kesejahteraan, 4) Waktu,

berkelanjutan dan perubahan, dan (5) Sistem berbangsa dan bernegara.
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Tugas guru adalah memilih, menyederhanakan, menyesuaikan,

menetapkan, dan menyusun bahan pembelajaran agar mudah dimengerti,

diterima dan dicerna sehingga dapat mencapai perubahan perilaku yang

diinginkan. Sebagaimana kandungan ilmu-ilmu sosial, guru harus mampu

menjelaskan fakta, konsep dan generalisasi.

Fakta adalah informasi yang mempunyai kekuatan menjelaskan,

merujuk pada suasana khusus dan berlakunya terbatas, misalnya penduduk

di Kalimantan Selatan lebih padat jika dibandingkan dengan Kalimantan

Tengah. Fakta membantu membentuk konsep dan generalisasi. Beberapa

fakta yang khusus saling berkaitan akan terbentuk suatu konsep atau

pengertian.

Konsep secara sederhana adalah pemberian label untuk sesuatu

yang membantu seseorang mengenal, mengerti dan memahami sesuatu

tersebut. Konsep adalah sesuatu yang tersimpan dalam pikiran, suatu ide

atau gagasan (Moore). Konsep adalah gagasan tentang sesuatu. Konsep

adalah gagasan sesuatu melalui contoh-contohnya (Parker). Konsep adalah

kesepakatan bersama untuk penamaan sesuatu dan merupakan alat

intelektual membantu kegiatan berpikir dan memecahkan masalah. Konsep

ada yang dinyatakan secara kongkrit dan secara abstrak. Contoh konsep

kongkrit: manusia, lautan, gunung, rumah, daratan, partai politik, barang

konsumsi, pabrik, gempa bumi, hujan dan kemarau, dsb. Contoh konsep

abstrak: demokrasi, adaptasi, toleransi, kejujuran, kejahatan, kemerdekaan,

kebebasan, saling ketergantungan, tanggungjawab, pertentangan, dan

kesamaan.

Konsep mempunyai hubungan yang erat dengan generalisasi,

generalisasi merupakan sejumlah konsep yang mempunyai keterkaitan dan

makna. Generalisasi adalah pernyataan tentang hubungan antara konsep,

mengungkap sejumlah besar informasi. Kebenaran generalisasi dibuktikan

oleh rujukan pembuktian. Contoh generalisasi adalah:

1. Angka kelahiran akan menurun, ketika tingkat pendidikan

masyarakat meningkat sejalan dengan perkembangan informasi

dan teknologi
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2. Untuk memenuhi kebutuhan dasar, manusia akan berinteraksi

dengan sesamanya

3. Perubahan teknologi berakibat peningkatan produktivitas dan

perubahan dalam jenis barang yang dihasilkan.

Ilmu-ilmu sosial sebagai sumber pembelajaran IPS yang dalam

pencapaian tujuan pembelajaran sebagaimana ditetapkan dalam kurikulum

membantu guru menyiapkan bahan pembelajaran sebaik mugkin. Langkah-

langkahnya dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Mengenali sumber bahan pembelajaran

2. Memilih bahan pembelajaran yang sesuai

3. Menyusun bahan tersebut menjadi isi bahan pembelajaran

III MATERI AJAR IPS

Materi ajar IPS bersumber dari ilmu-ilmu sosial. Berikut disajikan

konsep dasar beberapa ilmu-ilmu sosial sebagai sumber pembelajaran IPS:

3.1 Sosiologi

Sosiologi adalah ilmu yang mengkaji tentang interaksi manusia

yang memiliki pengaruh timbal balik dalam kehidupan masyarakat. Sosiologi

sebagai pengkajian terhadap sistem sosial secara sistematis, jadi memiliki

tujuan tertentu. Dari kedua pendapat tersebut disimpulkan bahwa masalah

yang menjadi pusat perhatian sosiologi adalah hubungan antar pribadi,

kelompok manusia atau masyarakat sebagai keseluruhan.

Masyarakat manusia telah berumur sekitar 200.000 – 80.000 tahun

terhitung terjelmanya manusia yang bernama homo sapiens. Meskipun

demikian pengetahuan masyarakat yang ilmiah baru berumur sekitar seratus

tahun lebih.

Pemikiran tentang masyarakat telah lama dilakukan oleh berbagai

aliran filsafat, baik dari barat atau timur. Filsafat sosial menggambarkan

masyarakat atau negara yang umumnya secara normatif. Perilaku manusia

paling sulit untuk dipahami, sebab hal ini menyangkut lahir dan batin orang

lain, suatu perilaku yang mempunyai ciri individu sekaligus sosial.



213Setia Budi

Sejak renaisan cara berpikir masyarakat mengalami perubahan,

orang Eropa mengubah pandangan tentang perilaku sosial dan masyarakat.

Revolusi mental sedang berlangsung dan peranan manusia sebagai individu

dalam mengubah muka bumi dan mengatur masyarakatnya makin disadari.

Akal dan cara berpikir manusia berkembang dengan sendirinya, dimana

proses perkembangannya berlangsung tahap demi tahap yang merupakan

proses alam yang tidak terelakan dan terhentikan, yaitu tahap metafisik,

tahap positif dan tahap religius.

Ada pun ruang lingkup sosiologi sebagai berikut:

1. Norma

2. Kelompok sosial

3. Lapisan dalam masyarakat

4. Lembaga kemasyarakatan

5. Proses sosial

6. Perubahan sosial

7. Kebudayaan dan perwujudannya

Sebagai kajian tentang manusia dan masyarakat manusia, karakter

sosiologi mempunyai karateristik tersendiri:

1. Mempelajari struktur sosial dan proses sosial serta perubahan

sosial

2. Merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan yang katagoris,

murni, abstrak, berusaha memberi pengertian umum, rasional

dan empiris

3. Sebagai patokan masa Auguste Comte karena pertama kali

memakai istilah pengertian sosiologi

4. Mempelajari objeknya menggunakan cara kerja atau metode

yang dikenal ilmu pengetahuan lainnya

5. Awal perkembangan sosiologi timbul mazhab sosiologi,

penggolongan tersebut ditinggalkan muncul spesialisasi ilmu

sosiologi
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6. Bersifat empiris artinya ilmu pengetahuan tersebut didasarkan

pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat dan hasilnya

tidak spekulatif

7. Bersifat teoritis, artinya ilmu pengetahuan tersebut selalu

berusaha menyusun abstraksi dari hasil observasi, tersusun

berupa kerangka secara logis bertujuan menjelaskan hubungan

sebab akbat sehingga menjadi teori

8. Bersifat kumulatif, berarti teori sosiologi dibentuk atas dasar teori

yang sudah ada dalam arti memperbaiki, memperluas dan

memperhalus teori lama

9. Bersifat non-ethis, artinya yang dibahas bukan buruk-baiknya

fakta tertentu tetapi tujuannya untuk menjelaskan fakta tersebut

Manfaat aspek sosiologi dapat dimanfaatkan untuk:

1. Perencanaan sistem komunikasi massa untuk mengetahui struktur

sosial dan proses sosial yang dihadapi dengan mengadakan

identifikasi terhadap: (1) Struktur kelompok dalam masyarakat,

(2) Kebudayaan, (3) Lembaga sosial, (4) Stratifikasi sosial, (5)
Struktur kekuasaan, (6) Pola interaksi sosial

2. Penerapan sistem komunikasi massa untuk mengetahui

perubahan sosial yang terjadi

3. Penilaiaan kembali sistem komunikasi massa yang telah diterapkan

secara sosiologis dapat dilihat pada derajat pelembagaan.

Sosiologi bermanfaat untuk dapat memberikan data sosial pada

tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, sedangkan dibidang

penelitian sosiologi bermanfaat bagi perencanaan sistem komunikasi

massa, penerapannya dan penilaian proses tersebut.

3.2 Geografi

Istilah geografi diperkenalkan oleh Eratosthenes (276-196 SM) dari

Yunani yang awalnya disebut Geographika. Kata geo berarti bumi (earth)

dan graphika (grafein) berarti lukisan atau tulisan. Secara harfiah geografi

berarti ilmu yang melukiskan atau menggambarkan tentang bumi. Istilah

bumi bermakna bumi dengan penghuninya, dan geografi berarti mempelajari

segala keseluruhan gejala dipermukaan bumi, meliputi aspek fisik–alam
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dan aspek kemanusiaannya dengan memperhatikan interaksi, interelasi

dan integrasi keruangannya.

Ruang lingkup studi geografi sangat luas, karena mencakup segala

sesuatu yang ada di bumi, dipermukaan bumi serta diruang angkasa meliputi

persebaran, kesamaan dan perbedaan, interaksi, interelasi dan integrasi

keruangan. Dalam kajiannya geografi memerlukan dukungan ilmu lain,

bahkan antar ilmu pendukung tersebut dapat melahirkan ilmu baru, misalnya:

antara Geografi dengan Morfologi melahirkan Geomorfologi (bentuk muka

bumi), antara Geografi dengan Antropologi melahirkan Antropogeografi

(Etnografi), Geografi dengan Biologi menjadi Biogeografi dan masih banyak

yang lain.

Unsur pokok yang dipelajari geografi yaitu :

1. Unsur Alam, meliputi aspek kimiawi, biologis, astronomis,

hidrologis, geologis dan matematis

2. Unsur Kemanusiaan meliputi aspek politis, ekonomis,

antropologis, sosiologis, etnografis dan historis

Geografi memuat 2 hal, yaitu prinsip geografi dan konsep geografi.

Prinsip geografi meliputi prinsip sebaran, interelasi, korologi dan deskripsi.

1. Prinsip sebaran atau distribusi

Gejala dan fakta geografi tersebar tidak merata dipermukaan bumi,

baik gejala alam atau manusia. Contoh: (a) Sumber daya alam batubara hanya

terdapat di pulau Sumatera dan Kalimantan, (b) Sebaran penduduk di Indonesia

tidak merata, pulau Jawa merupakan yang terpadat penduduknya.

2. Prinsip interelasi

Hubungan atau keterkaitan yang terjadi antara gejala, fakta atau

peristiwa yang terdapat disuatu tempat atau wilayah. Contoh: (a) Wilayah

sekitar gunung berapi penduduknya bermata pencaharian sebagai petani,

karena gunung api banyak menghasilkan abu vulkanik yang dapat

menyuburkan tanah dan cocok untuk tanaman. (b) Kebanyakan penduduk

pinggir sungai pandai berenang.

3. Prinsip deskripsi
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Uraian atau gambaran setiap fakta, peristiwa,masalah atau gejala

dapat dideskripsikan.

4. Prinsip korologi

Ilmu tentang wilayah dipermukaan bumi, dimana antara satu wilayah

dengan wilayah lainnya terdapat persamaan atau perbedaan. Hal ini

dinamakan karakteristik suatu wilayah. Prinsip korologi adalah mempelajari

gejala, fakta atau peristiwa geografi dengan memperhatikan penyebarannya,

interelasinya dan interaksi dalam ruang. Contoh: Pulau Jawa merupakan

pulau penghasil padi yang cukup penting di Indonesia, karena di pulau ini

banyak terdapat gunung berapi sehingga tanah subur, air tersedia cukup

melimpah, tanaman padi hanya dapat tumbuh subur bila irigasinya bagus.

Sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah dengan iklim tropis

yang cocok untuk pertanian padi. Oleh karena itu sudah selayaknya bila

pulau Jawa merupakan salah satu lumbung padi di Indonesia.

Contoh tersebut menjelaskan atau mendeskripsikan adanya

hubungan antara keberadaan gunung api dengan kesuburan tanah,

hubungan antara letak astronomis dengan iklim, hubungan antara topografi

dengan sarana irigasi dan syarat tumbuh tanaman padi.

Konsep Geografi yang meliputi 10 konsep dasar geografi, yaitu:

1. Konsep lokasi

Lokasi atau letak merupakan konsep utama dalam geografi,

merupakan jawaban pertanyaan pertama dalam geografi, yaitu dimana dan

jawabannya akan menyebut tempat atau lokasi. Ada dua pengertian lokasi,

lokasi absolut dan lokasi relatif mempunyai kebermaknaan berbeda dalam

geografi.

Lokasi absolut menunjukan letak yang tetap terhadap sistem grid

atau koordinat. Dengan garis lintang dan garis bujur yang disepakati secara

internasional dapat ditentukan lokasi suatu tempat. Lokasi absolut bersifat

tetap dan tidak berubah-ubah walaupun kondisi tempat tersebut terhadap

sekitarnya berubah. Contoh letak astronomis: Letak astronomis pada titik 2º

LS dan 134ºBT adalah suatu daerah di Irian.
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Lokasi relatif berdasarkan lingkungan sekitarnya, istilah lokasi

geografi. Arti lokasi disini berubah akibat dari daerah sekitarnya, dapat

memberikan arti penting yang menguntungkan atau sebaliknya merugikan.

Contoh: Lokasi yang dekat dengan jalan raya bagi seseorang berjiwa bisnis

akan sangat menguntungkan, tetapi sangat merugikan bagi orang yang

senang ketenangan, karena jalan raya menimbulkan bising, polusi udara

dan tidak nyaman untuk tempat tinggal.

2. Konsep jarak

Jarak mempunyai arti penting dalam kehidupan sosial-ekonomi.

Dalam geografi jarak dapat diukur dengan dua cara, jarak geometrik yang

dinyatakan dalam satuan panjang seperti kilometer dan jarak waktu yang

diukur dengan satuan waktu(jarak tempuh).

3. Konsep keterjangkauan

Mudah atau sulit suatu lokasi untuk dapat dijangkau sangat

dipengaruhi oleh lokasi, jarak dan kondisi setempat.

4. Konsep Pola

Maksudnya dalam geografi mengkaitkan pola gejala alam dengan

kehidupan.  Contoh: Pola pemukiman penduduk daerah sepanjang jalan

raya dan tepi sungai yang digunakan untuk lalu lintas adalah memanjang

akan mengikuti sepanjang jalan raya atau tepi sungai.

5. Konsep geomorfologi

Dalam geografi selalu dibicarakan mengenai bentuk permukaan

bumi, seperti: lembah, gunung, bukit, dataran dsb

6. Konsep aglomerasi

Kecendrungan adanya pengelompokan suatu gejala, terutama

yang terkait dengan aktivitas manusia. Contoh: Pemukiman daerah kumuh,

daerah elit, pengelompokan pusat perdagangan dll.

7. Konsep perbedaan wilayah
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Antar wilayah selalu terdapat perbedaan, dari adanya perbedaan

ke ruangan ini akan terjadi hubungan antar wilayah atau terjadi penawaran

dan permintaan. Contoh: Perbedaan pedesaan dan perkotaan

8. Konsep nilai kegunaan

Nilai kegunaan suatu sumber bersifat relatif. Contoh: Wilayah pantai

yang bersih dan jernih airnya, berpasir putih belum tentu berarti bagi penduduk

setempat yang berorientasi pada pemanfaatan sumber di daratan yang

sederhana. Sebaliknya bagi orang kota yag setiap hari sibuk, hidup

berkecukupan, tinggal di kota, pantai  memiliki kegunaan yang tinggi sebagai

tempat rekreasi.

9. Konsep interaksi

Hubungan yang selalu mempengaruhi antara satu gejala dengan

gejala lainnya. Contoh: Perbedaan kondisi antara daerah perkotaan dengan

daerah pedesaan akan berakibat terjadinya arus urbanisasi.

10. Konsep keterkaitan keruangan

Keterkaitan antara suatu fenomena dengan fenomena lain

Contoh: Hubungan antara kemiringan lereng disuatu wilayah dengan

ketebalan solum tanah. Hubungan antara daerah bebatuan kapur dengan

kesulitan air, dsb

Adapun manfaat geografi menurut Sutikna:

1. Mengajarkan dan mendidik seseorang untuk memiliki ketrampilan

tentang: (a) Mampu membaca peta untuk menginterprestasikan

informasi tingkat lokal maupun global, (b) Mampu memahami

dan menggunakan peta, tabel, teks, grafis untuk mengenal pola

maupun pemecahan masalah, (3) Mampu mengintegrasikan

konsep dari berbagai disiplin ilmu sosial dan humaniora untuk

digunakan secara kritis guna memahami isu penting pada tingkat

lokal, nasional dan internasional.

2. Membantu kita untuk mempelajari dunia dengan mengetahui

suatu fenomena dengan tempatnya untuk dijadikan dasar

merencanakan hubungan kerjasama saling menguntungkan,
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kita juga dapat memanfaatkan informasi tersebut untuk kegiatan

ekonomi yang sesuai.

3. Memberikan kontribusi untuk kerjasama internasional dimana

perekonomian dunia sedang menuju ke jaringan internasional

dalam perdagangan dan pertukaran, jika pesaing kita lebih

banyak tahu tentang kita sementara kita hanya tahu sedikit tentang

mereka maka mereka mempunyai keuntungan dalam

memenuhi dan menguasai pasar kita dan kita berada pada pihak

yang tidak diuntungkan. Pendidikan geografi yang baik pada

semua jenjang pendidikan akan membantu kita lebih menyadari

kondisi negara kita dibanding negara lain.

4. Membantu kita menjadi warga negara yang baik, dapat

meletakkan lokasi kejadian yang penting di negara kita,

memahami hubungan antara geografi dengan kebijakan

nasional dan internasional, menggunakan pengetahuan

geografi untuk membuat kebijakan penggunaan sumber daya

dengan baik, berkaitan dengan kebijakan mengubah bentang

lahan atau dalam penggunaannya, belajar geografi dapat

mempersiapkan generasi muda untuk menjadi pimpinan di

negara kita.

5. Geografi dan ekonomi punya hubungan yang erat, lokasi sumber

daya alam, bentuk jaring transportasi dan teknologi yang

digunakan, tingkat industrialisasi dan produksi energi dan faktor

geografis lainnya yang mempengaruhi perekonomian, pola

perdagangan merupakan elemen dari geografis dan ekonomi;

6. Memberikan informasi penting tentang masa lalu, bentuk lahan

dan iklim terkait erat dengan pola migrasi, penggunaan lahan,

naik turunnya peradaban, pemberdayaan lahan sangat

dipengaruhi proses ekonomi dari negara dan wilayah

disekitarnya, mengetahui lahan masa lampau penting untuk

memahami proses kesejarahan seperti mengetahui siapa yang

bertempat tinggal dalam suatu daerah bagaimana tata

kehidupannya, dan bagaimana mereka menggunakan lahannya.
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7. Menguji manusia mempelajari hubungan manusia dengan

lingkungan tempat tinggal, mempelajari bagaimana sistem alami

bekerja, mempelajari dampak faktor lingkungan terhadap

manusia secara individu maupun dalam kelompok, mempelajari

bagaimana manusia mengubah lingkungan tempat hidupnya

dan menentukan dampak lingkungan jangka panjang dari

proses sosial seperti pertumbuhan penduduk dan

perkembangan teknologi, isu tersebut bermanfaat bagi

kebijakan lingkungan bagi pemerintah dan pihak swasta dalam

menentukan pendidikan bagi warga masyarakat.

3.3 Sejarah.

Berdasarkan konsepnya, apa pun pengertian dan definisinya, sejarah

berkaitan dengan masa lampau. Pembahasan sejarah berfokus pada:

1. Sejarah adalah masa lampau manusia atau sejarah sebagai

aktualitas, pengertian ini biasa disebut sebagai sejarah dalam

arti objektif, yaitu kejadian atau peristiwa yang berhubungan

dengan pikiran, perasaan, perilaku, tindakan dan segala sesuatu

yang telah dialami manusia.

2. Sejarah adalah sebuah konstruk atas masa lampau manusia,

sejarah dalam arti subyektif ini merupakan bangunan yang

disusun sebagai ingatan, tafsiran, gambaran, cerita atau uraian

tentang masa lampau itu.

3. Sejarah adalah disiplin atau ilmu tentang masa lampau manusia.

Pengertian ini berhubungan dengan usaha secara sistematik

berdasarkan kaidah keilmuan untuk menemukan jejak,

menyusun kembali, menjelaskan dan menafsirkan masa lampau

manusia.

Manusia merupakan aktor sejarah dan unsur pertama dalam

sejarah. Sejarah adalah sejarah manusia baik sebagai individu maupun

kelompok atau masyarakat, bukan sejarah alam atau makhluk lainnya.

Keberadaan alam dan makhluk lainnya hanya berfungsi sebagai hal yang

mempengaruhi sejarah manusia. Sebagai contoh bencana alam seperti

gunung meletus atau banjir merupakan bagian dari sejarah manusia, namun
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perhatian utama sejarah bukan bencana alam tersebut melainkan apa yang

terjadi dengan manusia yang berkaitan dengan bencana alam itu.

Waktu merupakan unsur sejarah berikutnya. Suatu peristiwa yang

telah terjadi berlangsung dalam cakupan waktu atau temporal tertentu yang

disebut proses, di dalam proses itu terjadi perkembangan, pengulangan,

kesinambungan dan perubahan berlangsung dalam urutan waktu dari

hitungan detik, menit, jam, hari, minggu, bulan dan tahun serta seterusnya

secara kronologis. Kronologi menjadi salah satu unsur penting dalam waktu

sejarah, karena sejarah sebagai proses bergerak mengikuti jarum jam, baik

dalam bentuk dari ada  menjadi tidak ada, dari tidak ada menjadi ada, dari

sederhana menjadi hal yang kompleks atau bentuk yang lain sebagai sebuah

peristiwa. Sebagai contoh, kronologi berakhirnya kekuasaan Presiden

Soeharto secara sederhana dapat disusun dari peristiwa yang terjadi secara

berturut-turut sejak tanggal 11 Maret 1998 ketika Soeharto ditetapkan kembali

oleh MPR sebagai presiden, diteruskan dengan penembakan terhadap

mahasiswa Universitas Trisakti tanggal 12 Mei 1998 dan kerusuhan di Jakarta

tanggal 13 Mei 1998 hingga penguduran diri Soeharto sebagai Presiden

Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998.

Peristiwa atau bagian dari peristiwa yang terjadi dalam rentang

waktu tertentu baik panjang atau pendek kemudian dikelompokan dalam

satu kesatuan waktu yang mengandung makna tertentu agar mudah

dipahami. Pengelompokan waktu pada masa lalu itu dilakukan dengan cara

pembabakan waktu atau periodisasi, yang masing-masing babak mewakili

satu generalisasi atau makna tertentu biasa dinamakan periode, zaman

atau masa. Sebagai contoh, sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia

pada masa kolonial, misalnya dapat dibagi dalam tiga periode, yaitu periode

Munculnya Kesadaran Nasional Indonesia, periode Radikalisasi Gerakan

dan periode Represi Kolonial. Contoh lain, sejarah Indonesia dibagi dalam

lima zaman, yaitu Zaman Awal Sejarah, Zaman Kuno, Zaman Awal

Perkembangan Islam, Zaman Kolonial dan Zaman Kemerdekaan.

Sejarah sebagai memori kolektif, merupakan gudang pengalaman

untuk membangun kesadaran identitas dalam membangun kesadaran dan
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identitas. Sejarah membuat orang sadar ciri zamannya. Dengan manfaat

instrinsik dan ekstrinsik sejarah berkontribusi dalam membangun kesadaran

dan cara pandang melalui keahlian berpikir historis dan mengerti masa

lampau. Menurut Kuntowijaya, dalam konteks pendidikan sejarah berfungsi

sebagai pendidikan moral, penalaran, politik, kebijakan, perubahan masa

depan, keindahan dan ilmu bantu. Menurut Notosusanto sejarah memberi

pelajaran, memberi inspirasi, memberi kesenangan dan fungsi instruktif.

Dalam hubungan dengan PIPS, kontribusi sejarah berkaitan

dengan pengetahuan masa lampau untuk membangun pemahaman yang

bermakna atas keragaman warisan budaya dan media untuk membuat

keputusan dalam rangka menjadi warganegara yang baik.

3.4 Konsep Dasar Ekonomi

Proses pemenuhan kebutuhan manusia diawali dengan adanya

kebutuhan manusia untuk mencapai kepuasan hidup. Agar kebutuhan

tersebut terpenuhi, manusia harus melakukan kegitan ekonomi (bekerja/

berproduksi), untuk menghasilkan alat pemuas kebutuhan (barang dan jasa)

atau uang untuk memenuhi kebutuhannya. Jika kebutuhan hidup itu selalu

terpenuhi, niscaya manusia akan mencapai kepuasan hidup. Proses

pemenuhan kebutuhan berjalan terus selama manusia masih hidup, pada

kenyataannya pemenuhan kebutuhan berjalan tidak mulus, banyak

kebutuhan manusia tidak terpenuhi berakibat muncul masalah ekonomi.

Untuk memecahkan masalah ekonomi diperlukan suatu alat yang

dinamakan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi harus mampu membimbing

manusia untuk mencapai kemakmuran, untuk mendukung manusia

mencapai kepuasan. Ilmu ekonomi yang mencoba menganalisis hubungan

antar gejala atau peristiwa ekonomi melahirkan hukum ekonomi.

Konsep penting selalu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan

manusia dikenal dengan konsep ekonomi. Konsep ekonomi tersebut dapat

diberi pengertian sebagai berikut:

1. Kebutuhan merupakan keinginan dirasakan manusia yang

memerlukan pemenuhan.
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2. Kegiatan ekonomi adalah segala kegiatan jasmani atau rokhani

dilakukan manusia untuk menghasilkan produk barang atau

jasa untuk dikonsumsi manusia.

3. Barang atau jasa merupakan alat pemuas kebutuhan manusia

yang bersifat tangible maupun intangible.

4. Masalah ekonomi merupakan masalah tidak terpenuhinya

kebutuhan ekonomi manusia. Inti dari masalah ini bersumber

dari adanya kebutuhan manusia yang tak terbatas, sedangkan

sumber alat pemuasnya cenderung  lebih terbatas. Di samping

masalah tersebut dalam perkembangannya setiap negara atau

kelompok masyarakat selalu menghadapi masalah pokok

ekonomi, yaitu what (berkaitan produk apa yang harus

dihasilkan), How ( berkaitan teknologi atau cara apa yang

dipakai untuk menghasilkan produk) serta for Whom (berkaitan

sasaran siapa yang akan menggunakan produk).

5. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari kegiatan manusia

dalam usaha memenuhi kebutuhan untuk mencapai

kemakmuran. Menurut Richard G. Lipsey ilmu ekonomi

merupakan studi tentang pemanfaatan sumber daya yang

langka untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas.

Menurut P.A. Samuelson, ilmu ekonomi studi perilaku manusia

(individu atau kelompok) dalam memilih cara menggunakan

sumber daya yang langka dan memiliki beberapa alternatif

penggunaan dalam menghasilkan komoditi hingga komoditi

tersebut dikonsumsi manusia.

6. Kemakmuran merupakan suatu keadaan manusia (individu atau

kelompok) yang menunjukan adanya keseimbangan antara

kebutuhan dan alat pemuasnya.

7. Hukum ekonomi adalah aturan yang menunjukan keterkaitan

antar gejala atau peristiwa ekonomi yang dapat bersifat kausal

maupun fungsional.

Ilmu ekonomi pada dasarnya tidak semata-mata merupakan sebuah

ilmu pengetahuan, karena dalam berbagai hal ilmu ekonomi juga
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mengandung seni. Penyebabnya adalah ilmu ekonomi sering tidak mampu

memprediksi secara tepat fenomena ekonomi apa yang akan terjadi.

Misalnya, jika suatu barang diturunkan 20% apakah jumlah permintaan

barang tersebut juga akan naik 20% ? Apakah jika suatu bank menurunkan

suku bunga maka masyarakat akan menarik tabungan atau depositonya ?

Hal ini tidak bisa dijawab oleh ilmu ekonomi secara pasti. Ilmu ekonomi

hanya bisa menjawab sebatas kecendrungan saja. Namun para pelaku

ekonomi juga tidak akan begitu konyol memilih nasehat juru ramal atau

mengikuti firasat saja. Mereka akan mengikuti nasehat para ekonometris

yang membuat perhitungan secara rasional terhadap fenomena ekonomi

yang mungkin terjadi.

Ilmu ekonomi dapat dibedakan antara ilmu ekonomi positif dan

normatif. Ilmu ekonomi positif mempelajari fenomena ekonomi tanpa

memasukan unsur non-ekonomi, seperti filsafat, agama, etika, pandangan

hidup, politik dan hukum. Sementara ilmu ekonomi normatif dalam

mempelajari fenomena ekonomi juga memasukan unsur non-ekonomi.

Dengan demikian ruang lingkup ilmu ekonomi normatif menjadi sangat

luas dibandingkan dengan ilmu ekonomi positif. Ilmu ekonomi positif hanya

memaparkan fenomena ekonomi yang terjadi pada masyarakat dengan

apa adanya, maka ilmu ekonomi ini dinamakan ilmu ekonomi deskriptif.

Ilmu ekonomi juga dibedakan antara ilmu ekonomi teori dan ilmu

ekonomi terapan. Ilmu ekonomi teori mencoba menjelaskan dan mencari

pengertian dari hubungan antara gejala atau peristiwa ekonomi yang terjadi

pada masyarakat. Sedangkan ilmu ekonomi terapan berusaha menelaah

penerapan teori ekonomi yang ada secara praktis dalam bidang kegiatan

ekonomi.

Ilmu ekonomi teori yang disebut juga ekonomika dikelompokan

menjadi dua, yaitu ekonomika makro dan ekonomika mikro. Ekonomika

makro membahas perekonomian secara keseluruhan sebagai suatu

kesatuan bahasan, tanpa memperhatikan unit individu dan masalah yang

dihadapinya (Suparmoko, 1999). Sementara itu ekonomika mikro menelaah
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fenomena ekonomi yang terjadi pada unit kegiatan ekonomi secara

individual, misalnya unit rumah tangga dan perusahaan.

Selanjutnya ilmu ekonomi terapan bisa juga merupakan

penggabungan dari ekonomika mikro dan makro melahirkan berbagai

cabang ekonomi terapan seperti ekonomi pembangunan, ekonomi

perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi koperasi, ekonomi pendidikan dan

ekonomi terapan yang berkembang sesuai dengan perkembangan dunia

ekonomi.

Karakteristik ilmu ekonomi pada dasarnya merupakan bagian dari

ilmu sosial. Sebab kajian ekonomi tidak bisa lepas dari ilmu sosial yang lain,

seperti politik, hukum, sosiologi, geografi, sejarah dan psikologi. Dalam

mempelajari objek kajiannya ilmu ekonomi bisa menggunakan pendekatan

kualitatif atau kuantitatif dengan tetap berlandaskan metode induktif dan

deduktif.

Perkembangan ilmu ekonomi kuantitatif menuntut bantuan adanya

ilmu pasti, seperti matematika dan statistika dalam menelaah fenomena

ekonomi. Oleh karena itu lahir cabang ilmu ekonomi yang dikenal dengan

ekonometrika yang merupakan perpaduan antara teori ekonomi, matematika

dan statiska.

Materi ilmu ekonomi disamping menyangkut masalah kehidupan

ekonomi (pemenuhan kebutuhan ekonomi) masyarakat juga menyangkut

masalah sosial yang lain, seperti kemasyarakatan, etika, hukum, politik,

geografi dan sejarah. Oleh karena itu penelaahan ilmu ekonomi harus

menggunakan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner.

Perkembangan ilmu ekonomi menyebabkan materi yang dikaji ilmu

ekonomi semakin luas. Bukan saja peristiwa eknomi yang terjadi pada

masyarakat juga menyangkut kebijakan pemerintah berkaitan dengan

kehidupan ekonomi dan berbagai dampak dari peristiwa ekonomi

menyangkut dampak sosial maupun lingkungan.

Suherman Rosyidi (1997) mengelompokan manfaat mempelajari

ilmu ekonomi, yaitu:
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1. Manfaat bagi individu

   Setiap orang secara individu tidak bisa lepas dari kegiatan

ekonomi. Ia melakukan kegiatan produksi, distribusi dan yang

pasti kegiatan konsumsi. Agar kegiatan ekonomi yang dilakukan

dapat mencapai kepuasan yang optimal, termasuk dalam

mengambil keputusan ekonomi, ia harus mempunyai landasan

untuk bertindak, landasan ini adalah ilmu ekonomi. Ilmu

ekonomi memiliki manfaat bagi individu sebagai landasan untuk

mengambil keputusan dalam melakukan kegiatan ekonomi,

sehingga dari kegiatan yang dilakukan dapat mencapai tujuan

yaitu kepuasan optimal.

2. Manfaat bagi dunia usaha

   Kegiatan bisnis berhubungan dengan informasi ekonomi dan

pembuatan prediksi serta keputusan yang didasarkan pada

informasi tersebut. Agar tujuan bisnis yaitu optimalisasi

keuntungan dan tujuan lain dapat tercapai, para pelaku bisnis

harus dapat memastikan bentuk pasar yang dihadapinya. Untuk

dapat memastikan pasar tersebut mereka harus membuat

berbagai prediksi yang akurat. Untuk itu diperlukan landasan

yang rasional, yaitu ilmu ekonomi.

3. Bagi bangsa dan Negara

   Suatu bangsa dan negara tidak bisa lepas dari permasalahan

ekonomi, baik yang menyangkut rakyatnya maupun pemerintah

yang berkuasa. Banyak kebijakan yang harus diambil

pemerintah untuk mencapai kemakmuran bangsanya, baik

secara kuantitatif maupun kualitatif. Untuk itu pemerintah perlu
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memiliki landasan untuk pengambilan kebijakan tersebut. Salah

satu landasan yang dipandang penting adalah berbagai

informasi ekonomi yang bisa dikumpulkan melalui ilmu

ekonomi.
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MEDIA PEMBELAJARAN DALAM MENUNJANG

KESUKSESAN PEMBELAJARAN IPS

Sarbaini

I PENDAHULUAN

Tahun 1983, Clark menyatakan bahwa metode-metode

pembelajaran menentukan efektivitas bagian-bagian dari pembelajaran dan

pengaruh media hanya pada biaya dan distribusi. Argumen Clark (1983:445)

bahwa “media adalah sarana belaka yang mengantarkan pembelajaran,

tetapi tidak mempengaruhi berbagai keberhasilan siswa lebih dari truk yang

mengantar bahan-bahan makanan kita yang menyebabkan perubahan

dalam nutrisi kita”. Dalam tahun 1991 dan sekali lagi pada tahun 1991,

Kozma menantang posisi Clark, berpendapat bahwa atribut yang khas dari

media tertentu dapat mempengaruhi belajar dan motivasi. Argumen Kozma

(1994:7) bahwa “jika tidak ada hubungan media dan belajar, itu mungkin

disebabkan kita tidak atau belum membuat sesuatu”. Mulailah debat besar

tentang efek-efek media.

Apakah benar atau tidak media pada tahun 1983, dapat, akan atau

sebaiknya mempengaruhi belajar tidak pernah terpecahkan, dan mungkin

tidak akan pernah. Tidak pernah ada yang mempersoalkannya. Kemampuan-

kemampuan media tidak pernah berubah secara dramatis sejak tahun 1983.

Debat masih belum membeku, masih fokus pada kiasan truk pengantar

Clark (1983) dan posisi keunikan atribut Kozma (1994). Agar menjadi relevan,

kita harus mencairkan debat itu, membawanya ke tahun 2005. Untuk

menyelesaikannya, pertanyaan dibentuk dan posisi kita dievaluasi kembali.

Jika kita membahas isu-isu itu sekarang di tahun 2005, pemecahan apa

yang kita hasilkan? Apakah argumen-argumen sama dengan 10 atau 20

tahun yang lalu? Atau apakah perubahan dalam teknologi modern

memungkinkan para intelektual membuat konsensus, yang memberi akhir

lamanya debat terkenal tentang efek-efek media?
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Kemajuan-kemajuan teknologi pada akhir abad ke 20 telah

memberikan nilai tambah substansial terhadap posisi Kozma (1994), yang

sesungguhnya memberikan peningkatan susunan terhadap atribut, yang

akan menjadi berharga, jika tidak mungkin ditiru dalam kelas tradisional.

Kemajuan yang sama secara simultan merubah truk pengantar Clark (1983)

ke dalam jet supersonik, mempengaruhi belajar dengan mengantarkan

kepada tujuan secara lebih cepat, lebih hangat dan sedikit mahal dari yang

mungkin terjadi di tahun 1983. Oleh karena itu wacana ini juga mencoba

menggugah arena diskusi tentang peran-peran yang dimainkan media, tidak

lagi hanya sebagai pengantar, tetapi bagaimana mempengaruhi belajar.

II MEDIA, MEDIA PEMBELAJARAN, DAN MEDIA PENDIDIKAN IPS

Menurut Heinich, Molenda, dan Russel (1993) media merupakan

saluran komunikasi. Media berasal dari bahasa latin “medium” yang secara

harfiah berarti perantara atau sarana untuk mencapai sesuatu. Perantara

sumber pesan (a source) dengan penerima pesan (a receiver), contohnya;

film, televisi, diagram, bahan tercetak, komputer, dan instruktur. Schramm

(1977) mengemukakan media adalah teknologi pembawa pesan yang dapat

dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Sementara Briggs (1977) lebih

menekankan media sebagai sarana fisik untuk menyampaikan isi/materi

pembelajaran seperti buku, film, video, slide, dan sebagainya. Berbeda

dengan NEA (1969) memfokuskan media sebagai sarana komunikasi dalam

bentuk cetak maupun pandang dengar, termasuk  teknologi perangkat

kerasnya (NEA, 1969). Beberapa pengertian media di atas,  mengandung

dua unsur penting, yaitu unsur peralatan atau perangkat keras (hardware)

dan unsur pesan yang dibawanya (message/software).

Media yang digunakan untuk dan dalam pembelajaran serta demi

pencapaian tujuan pembelajaran dapat diartikan sebagai media

pembelajaran. Media pembelajaran adalah media yang mencakup semua

cara-cara berupa peralatan dan ragawi yang mungkin guru gunakan untuk

melaksanakan pembelajaran dan memfasilitasi pencapaian siswa terhadap

tujuan-tujuan pembelajaran. Media pembelajaran tersebut termasuk juga

peralatan-peralatan tradisional seperti kapur tulis, handout, chart, slide,
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overhead, benda-benda nyata, videotape, atau film, yang sama baiknya

dengan semua peralatan-peralatan dan metode-metode yang terbaru, seperti

komputer, DVD, CD-ROMs, internet dan video interaktif untuk konferensi

(http://unmgrc.unm.edu). Media pembelajaran menurut Kosasih Djahiri

(1978/1979:66) adalah segala alat bantu yang dapat memperlancar

keberhasilan mengajar. Alat bantu mengajar ini berfungsi membantu efisiensi

pencapaian tujuan. Oleh karena itu dalam proses belajar mengajar, guru

harus selalu menghubungkan alat bantu mengajar dengan kegiatan

mengajarnya.

Selain media pembelajaran, dikenal juga istilah media pendidikan.

Menurut Husien Ahmad (1981:102)  media pendidikan pengertiannya identik

dengan keperagaan. Pengertian keperagaan berasal dari kata “raga” yang

berarti sesuatu benda yang dapat diraba, dilihat, didengar, dan yang dapat

diamati melalui indra kita. Pengertian ini nampaknya mempersempitkan

makna pendidikan menjadi hanya sebatas media yang meragakan sesuatu.

Pengertian yang lebih tepat tentang media pendidikan dikemukakan oleh

Oemar Hamalik (1977:23) yang menyatakan bahwa media pendidikan

adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih

mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam

proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah.

Media, baik sebagai media pembelajaran maupun media

pendidikan nampaknya terdapat tiga elemen esensial, yakni elemen piranti

lunak (software)  berupa pesan, yakni informasi atau bahan ajar dalam tema/

topik tertentu yang akan disampaikan atau dipelajari anak, sedangkan

elemen perangkat keras (hardware) adalah sarana atau peralatan yang

digunakan untuk menyajikan pesan tersebut. Elemen terakhir adalah tujuan

yang ingin dicapai dari pesan itu. Dengan demikian, sesuatu baru bisa

dikatakan media pembelajaran jika sudah memenuhi tiga elemen tersebut.

Jadi melalui pengertian media pembelajaran maupun pendidikan, dapat

ditarik beberapa hal esensial :

1. Media merupakan peralatan yang digunakan dalam peristiwa

komunikasi dengan tujuan membuat komunikasi lebih objektif
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2. Media pembelajaran merupakan peralatan pembawa pesan atau

wahana dari pesan yang oleh sumber pesan (guru) ingin

diteruskan kepada penerima pesan (siswa)

3. Pesan yang disampaikan adalah isi pembelajaran dalam bentuk

tema/topik pembelajaran

4. Tujuan yang ingin dicapai adalah terjadinya proses belajar pada

anak sehingga terjadi perubahan perilaku yang direncanakan

baik dalam konteks pembelajaran maupun pendidikan.

Dalam kegiatan pembelajaran digunakan media pembelajaran

yang terdiri dari alat peraga dan alat pelajaran. Alat peraga ialah alat/benda

yang digunakan untuk diperagakan di kelas untuk memperdalam makna

materi pelajaran bagi siswa. Contoh: seorang guru menjelaskan materi

tentang uang, maka guru memperlihatkan beberapa lembar uang

sesungguhnya. Alat pelajaran ialah alat atau benda yang digunakan guru

agar ia lebih mudah mengajar dan siswa mudah belajar. Contoh: guru akan

mendemonstrasikan tentang cara membuat peta dari kertas koran. Guru

membawa alat-alat berupa kertas koran bekas, lem perekat, gunting, termasuk

papan tulis, kapur dan penghapus.

III LATAR BELAKANG PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN IPS

Secara umum kapanpun media pembelajaran akan digunakan, media

pembelajaran dapat membantu pembelajaran atau meningkatkan pemahaman

terhadap materi yang diajarkan. Tentunya melalui komunikasi yang tercipta untuk

membantu pembelajaran sehingga menjadi proses yang menantang, sering

menghendaki upaya-upaya kreatif untuk mencapai beragam tujuan

pembelajaran. Selain itu media pembelajaran dapat menarik perhatian,

mengembangkan minat, menyesuaikan iklim pembelajaran dan

mempromosikan penerimaan terhadap suatu ide.

Media pembelajaran dengan demikian menjadi sangat penting

dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses belajar,

karena:
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1. Dalam proses belajar akan lebih berhasil, apabila anak proaktif

dalam proses pembelajaran tersebut. Sebab yang menjadi pusat

kegiatan dalam pembelajaran bukanlah gurunya melainkan

siswa. Artinya dalam hal ini mengandung pengertian perlunya

berbagai fasilitas belajar, termasuk media pembelajaran.

2. Penelitian British Audio-Visual Assocition menghasilkan temuan

bahwa rata-rata jumlah informasi yang diperoleh seseorang

melalui indra, yang komposisinya sebagai berikut :

75 % melalui indra penglihatan (visual)

13% indra pendengaran (auditori)

6% melalui indra sentuhan dan perabaan

6% melalui indra penciuman dan lidah

3. Pengetahuan yang dapat diingat seseorang, antara lain bergantung

pada melalui indra apa ia memperoleh pengetahuannya.

Penelitian ini mencobakan tiga macam cara penyampaian

informasi, yaitu secara auditorial, visual, dan audiovisual.

Kemudian masing-masing kelompok yang menerima informasi

secara berbeda-beda dites daya ingatannya, yaitu berapa banyak

informasi yang masih diingat setelah 3 jam dan 3 hari.

4. Memiliki nilai-nilai praktis yang berguna dalam pembelajaran

maupun bagi siswa, yaitu:

a. Mengkonkretkan konsep-konsep yang abstrak

b. Menghadirkan objek-objek yang berbahaya atau sukar di

dapat ke dalam lingkungan belajar.

c. Menampilkan objek-objek yang terlalu besar atau kecil.

d. Memperlihatkan gerakan yang terlalu cepat atau gerakan

yang terlalu lambat.

e. Memungkinkan anak berinteraksi secara langsung dengan

lingkungannya

f. Memungkinkan adanya keseragaman pengamatan atau

persepsi belajar pada masing-masing anak.

g. Membangkitkan motivasi belajar
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h. Menyajikan informasi belajar secara konsisten dan dapat

diulang maupun disimpan menurut kebutuhan.

i. Menyajikan pesan atau informasi secara serempak bagi

seluruh anak

j. Mengatasi keterbatasan ruang dan waktu

k. Mengontrol arah dan kecepatan belajar anak.

IV MACAM-MACAM MEDIA PENGAJARAN IPS

Dalam rangka pengajaran IPS banyak sekali media yang dapat

dipakai. Karena beranekaragamnya media yang dapat dipakai, maka dapat

dilakukan berbagai macam penggolongan atas dasar kategori tertentu.

1. Berdasarkan atas penggunaannya

Berdasarkan penggunaannya, media pengajaran dapat dipilah

kepada:

a. Media yang tidak diproyeksikan (non-projected). Terdiri dari:

papan tulis, gambar, peta, globe, foto, model (mock-up), sketsa,

diagram, grafik.

b. Media yang diproyeksikan (projected). Terdiri dari: slide, filmstrip,

Overhead Proyector (OHP, Micro Projection).

2. Berdasarkan atas gerakannya

Berdasarkan atas gerakannya, media pengajaran dapat dipilah

kepada:

a. Media yang tidak bergerak (still). Terdiri dari: filmstrip, OHP, micro

projector.

b. Media yang bergerak (motion). Terdiri dari: film loop, TV, Video

tape, dan sebagainya.

3. Berdasarkan fungsinya

Berdasarkan fungsinya, media pengajaran dapat dipilah kepada:

a. Visual media, media untuk dilihat seperti, gambar, foto, bagan,

skema, grafik, film, slide.
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b. Audio media, yaitu media untuk didengarkan seperti: radio,

piringan hitam, tape recorder.

c. Gabungan a dan b: misalnya film bicara, TV, videotape.

d. Print media: misalnya barang-barang cetak, buku, surat kabar,

majalah, buletin.

e. Dispay media, seperti: papan tulis, papan buletin, papan flannel.

f. Pengalaman sebenarnya dan tiruan, misalnya praktikum,

permainan, karyawisata, dramatisasi, simulasi.

4. Berdasarkan Peralatan Visual:

Berdasarkan peralatan visual, media pengajaran dapat dipilah

kepada:

a. Media yang tidak diproyeksikan

   Jenis media ini tidak memerlukan proyektor (alat proyeksi) untuk

melihatnya. Media yang tidak diproyeksikan ini dapat dibedakan

menjadi tiga macam, yaitu: gambar diam, bahan-bahan grafis,

serta model dan realita (Mukminan. 2000 :91), terdiri dari;

1. Gambar diam (still- picture):  Gambar diam adalah gambar

fotografik atau menyerupai foto-grafik yang menggambarkan

lokasi atau tempat, benda-benda serta obyek-obyek tertentu.

Gambar diam yang paling banyak digunakan dalam

pengajaran IPS adalah peta, gambar obyek-obyek tertentu,

misalnya: gunung, pegunungan, lereng, lembah serta benda-

benda bersejarah

2. Bahan-bahan grafis (graphic-materials): Bahan-bahan grafis

adalah bahan-bahan non fotografik dan bersifat dua dimensi

yang dirancang terutama untuk mengkomunikasikan suatu

pesan kepada siswa (audience). Bahan grafis ini umumnya

memuat lambang-lambang verbal dan tanda- tanda visual

secara simbolis. Bahan-bahan grafis ini terdiri dari: grafik,

diagram, chart, sketsa, poster, kartun, dan komik.
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3. Model dan realita: Model adalah media yang menyerupai benda

yang sebenarnya dan bersifat tiga dimensi. Jadi benda ini

merupakan tiruan dari benda atau obyek sebenarnya yang sudah

disederhanakan. Dengan model ini siswa mendapatkan

pengertian yang konkrit tentang benda atau obyek yang sebenarnya

dalam bentuk yang disederhanakan (diperbesar atau diperkecil).

Model seperti ini banyak dipakai di sekolah-sekolah dewasa ini,

misalnya: model gunung berapi yang dibuat dari (tanah liat, kertas

atau semen ), tiruan tentang rumah, model candi, pabrik, model

tiruan bumi (globe) dan sebagainya. Realita adalah model dan

benda yang sesungguhnya seperti: uang logam, tumbuh-

tumbuhan, alat-alat, binatang yang pada umumnya tidak dianggap

sebagai visual, karena istilah visual mengandung makna

representatif (mewakili suatu benda/obyek dan bukan benda itu

sendiri). Media semacam ini banyak digunakan dalam proses

pembelajaran di sekolah.

b. Media visual yang diproyeksikan

   Media visual yang diproyeksikan adalah jenis media yang terdiri

dari dua macam yaitu: media proyeksi yang tidak bergerak dan

media proyeksi yang bergerak.

1. Media proyeksi yang tidak bergerak:

a. Slide: Slide adalah gambar atau “image” transparant yang diberi

bingkai yang diproyeksikan dengan cahaya melalui sebuah

proyektor. Slide dapat ditampilkan satu persatu, sesuai dengan

keinginan. Ada pula yang urutan penampilannya sudah diatur

sedemikian rupa dan diberi suara, sehingga disebut slide suara

(sound slide). Presentasi slide berada di bawah kontrol guru,

sehingga kecepatan serta frekwensi putarnya dapat diatur

sesuai dengan kebutuhan.

b. Film strip (film rangkai): Pada dasarnya film strip ini sama

dengan slide. Perbedaan yang prinsip: kalau slide menyajikan
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gambarnya secara terpisah atau satu persatu, sedang film strip

gambar-gambar itu tidak terpisah tetapi sudah tersusun secara

teratur berdasarkan sequencenya. Seperti slide, film strip dapat

disajikan dalam bentuk bisu (tanpa suara) atau dengan suara

(sound-film).

c. Overhead Projector (OHP): OHP adalah alat yang dirancang

untuk menayangkan bahan yang berbentuk lembaran

trasparansi berisi tulisan, diagram, atau gambar dan

diproyeksikan ke layar yang terletak di belakang operatornya.

d. Opaque Projector: Media ini disebut demikian karena yang

diproyeksikan bukan transparansi, tetapi bahan-bahan

sebenarnya, baik benda-benda datar atau tiga dimensi, seperti

mata uang dan model-model.

e. Micro Projection: Berguna untuk memproyeksikan benda-

benda yang terlalu kecil (yang biasanya diamati dengan

microscope), sehingga dapat diamati secara jelas oleh seluruh

siswa.

2. Media Proyeksi yang Bergerak

a. Film: Sebagai media pengajaran film sangat bagus untuk

menerangkan suatu proses, gerakan, perubahan, atau

pengulangan berbagai peristiwa masa lampau. Film dapat

berupa visual saja, apabila film itu tanpa suara, dan dapat

bersifat audio-visual, apabila film itu dengan suara.

b. Film Loop (Loop-film): Media ini berbentuk serangkaian film

ukuran 8 mm atau 16 mm yang ujung-ujungnya saling

bersambungan, sehingga dapat berputar terus berulang-ulang

selama tidak dimatikan. Karena tanpa suara (silent) maka guru

harus memberi narasi (komentar) sendiri, sementara film terus

berputar.

c. Televisi: Sebagai suatu media pendidikan, TV mempunyai

beberapa kelebihan antara lain: menarik, up to date, dan selalu
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siap diterima oleh anak-anak karena dapat merupakan bagian

dari kehidupan luar sekolah mereka. Sifatnya langsung dan

nyata. Melalui TV siswa akan mengetahui kejadian-kejadian

mutakhir, mereka dapat mengadakan kontak dengan tokoh-

tokoh penting, serta melihat dan mendengarkan pendapat

mereka.

d. Video Tape Recorder (VTR): Walaupun sebagian fungsi film

dapat digantikan oleh video, namun tidak berarti bahwa video

tape akan menggantikan film, karena masing-masing

mempunyai karakteristik tersendiri.

5. Berdasarkan Peralatan Audio

Media dengan peralatan audio adalah berbagai bentuk atau cara

perekaman dan transmisi suara (manusia dan suara lainnya) untuk

kepentingan tujuan pembelajaran. Termasuk media yang menggunakan

peralatan audio ini,  adalah:

a. Radio Pendidikan

   Media ini dianggap penting dalam dunia pendidikan, sebab dapat

berguna bagi semua tingkat pendidikan. Melalui radio, orang

dapat menyampaikan ide-ide baru, kejadian-kejadian dan

peristiwa-peristiwa penting dalam dunia pendidikan. Dibanding

media yang lain, radio mempunyai kelebihan-kelebihan, di

antaranya: daya jangkauannya cukup luas, dalam waktu singkat,

radio dapat menjangkau audience yang sangat besar

jumlahnya, dan berjauhan lokasinya. Tetapi karena sifat

komunikasinya hanya satu arah menyebabkan hasilnya sulit

untuk dikontrol.

b. Rekaman Pendidikan.

   Melalui rekaman (recording), dapat direkam kejadian-kejadian

penting, seperti: pidato, ceramah, hasil wawancara, diskusi, dan

sebagainya. Selain itu juga dapat digunakan untuk merekam

suara-suara tertentu, seperti: nyanyian, musik, suara orang atau
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suara binatang tertentu yang tidak mungkin didengar langsung

di ruangan kelas. Kelebihan rekaman ini adalah “play-back” dapat

dilakukan sewaktu-waktu dan berulang-ulang, sehingga bagi

guru mudah melakukan kontrol.

6. Sistem multimedia

Istilah multimedia telah ada sekitar beberapa dekade (Brown, Lewis,

dan Harclerod,1973). Sampai sekarang, istilah itu bermakna penggunaan

berbagai perlengkapan media, kadang-kadang dengan cara

dikoordinasikan, seperti sinkronisasi slide-slide dan audiotape, barangkali

dilengkapi dengan video. Namun demikian, kemajuan dalam teknologi yang

mengkombinasikan media-media itu membuat informasi yang sebelumnya

dikirim dengan berbagai peralatan, maka sekarang nampaknya terintegrasi

menjadi satu. Komputer memainkan peranan sentral dalam lingkungan

multimedia ini. Komputer mengkoordinasikan penggunaan dari beragam

sistem simbol, menyajikan teks, kemudian jendela yang lain menunjukkan

visual-visual. Komputer juga memproses informasi yang diterima,

berkolaborasi dengan pembelajar untuk membuat pilihan-pilihan dan

keputusan-keputusan berikutnya.

Sistem multi media adalah kombinasi dari media dasar audio visual

dan visual yang dipergunakan untuk tujuan pembelajaran. Jadi penggunaan

secara kombinasi dua atau lebih media pengajaran, dikenal dengan sistem

multi media.

Perlu dimengerti bahwa konsep multi media ini, bukan sekedar

penggunaan media secara majemuk untuk suatu tujuan pembelajaran, namun

mencakup pengertian perlunya integrasi masing-masing media yang digunakan

dalam suatu penyajian yang tersusun secara baik (sistematik). Masing-masing

media dalam sistem multimedia ini dirancang untuk saling melengkapi,

sehingga secara keseluruhan, media yang dipergunakan akan lebih besar

peranannya dari pada sekedar penjumlahan dari masing-masing media.

Bentuk-bentuk sistem multi media yang banyak digunakan di sekolah

adalah kombinasi slide suara, kombinasi sistem audio kaset, dan kit (peralatan)

multi media. Satu perangkat (kit) multi media adalah suatu gabungan bahan-
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bahan pembelajaran yang meliputi dari satu jenis media dan disusun atau

digabungkan berdasarkan atas satu topik tertentu. Perangkat (kit) itu dapat

mencakup slide, film rangkai, pita suara, piringan hitam, gambar diam, grafik,

transparansi, peta, buku kerja, chart, model dan benda sebenarnya.

Pada sistem multimedia inilah yang nampaknya menjadi titik

perhatian dari Kozma (1994) bahwa media tertentu dapat mempengaruhi

belajar dan motivasi. Lingkungan-lingkungan multimedia yang terintegrasi

memberikan secara bersama kapabilitas-kapabilitas simbolik dan

pengelolaan dari beragam media yang membantu siswa menghubungkan

pengetahuan mereka dengan domain-domain lain.

a. Menghubungkan model-model mental dengan dunia nyata

dengan video interaktif, melalui penelitian-penelitian yang

dilakukan oleh Salomon (1983), Holland, et al. (1986), Sherwood,

Kinzer, Bransford, and Franks (1987), Sherwood, Kinzer,

Hasselbring, and Bransford (1987), Stevens (1989), Wilson and

Tally (1989), The Cognition and Technology Group at Vanderbilt

University (1990), dan Convey (1990). Video interaktif

menciptakan lingkungan yang potensial untuk membantu para

siswa membangun dan menganalisis model-model mental

terhadap situasi-situasi problem, khususnya situasi-situasi

tertentu.

b. Berselancar melalui ekspresi simbol dengan hypertex dan

hypermedia, merupakan penelitian-penelitian dan studi yang

dilakukan oleh Bazerman (1985), Kozma and Van Roekel (1986),

Charney (1987), Salomon (1988), Kintsch (1989), Kozma, (1989),

Gay, Trumbull, and Mazur, in press; Marchionini, (1989).

Hypermedia memberikan lingkungan yang didesain untuk

membantu para pembaca membangun mata rantai antara teks-

teks dan ekspresi-ekspresi simbolik yang lain dan membangun

makna berbasis hubungan-hubungan di antara teks-teks dan

ekspresi-ekspresi simbolik.

Berbagai aspek dari proses belajar dipengaruhi secara kognitif oleh

karakteristik-karakteristik yang relevan dari media, seperti kapabilitas-
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kapabilitas teknologi, sistem simbol, dan pengolahannya. Kemampuan guru

untuk mengambil kekuatan dari tumbuhnya teknologi akan tergantung pada

kreativitas, kemampuan untuk menggali kapabilitas-kapabilitas media, dan

pemahaman terhadap hubungan antara kapabilitas-kapabilitas dan belajar.
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PENERAPAN METODE COURSE REVIEW HORAY

DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP IPS
Melly Agustina Permatasari

I PENDAHULUAN

Pendidikan pada hakekatnya merupakan suatu proses atau interaksi

yang berupaya membangun manusia untuk mengenali diri dan potensi yang

dimilikinya serta mampu memahami realita di kehidupan nyata. Hamalik

(2007: 79) mengungkapkan pendidikan adalah suatu proses dalam rangka

mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan

lingkungannya dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam

dirinya yang memungkinkan untuk berfungsi kuat dalam kehidupan

masyarakat. Pengajaran bertugas mengarahkan proses ini supaya sasaran

dari perubahan dapat tercapai seperti yang diinginkan.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang menempatkan

kegiatan belajar-mengajar sebagai kegiatan paling utama. Proses belajar

mengajar bertujuan agar siswa dapat memperoleh hasil belajar yang optimal

dengan melibatkan siswa secara aktif baik fisik, mental, maupun emosi.

Keaktifan siswa dalam pembelajaran dapat memberi kesempatan dan

peluang untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Interaksi dalam

proses belajar mengajar, penguasaan materi pelajaran dan nilai hasil belajar

yang masih belum optimal dapat disebabkan oleh faktor siswa itu sendiri

dan juga proses pembelajaran yang kurang merangsang siswa untuk

berperan aktif didalamnya.

IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang dirancang untuk

mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis

terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan masyarakat

yang dinamis.
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Ilmu pengetahuan sosial merupakan salah satu ilmu yang penting

dalam kehidupan, tetapi terkesan membosankan untuk dipelajari. Ada siswa

yang awalnya menyenangi pelajaran IPS, namun kemudian siswa tersebut

menjadi bosan dan tidak senang lagi bahkan acuh terhadap pelajaran IPS.

Banyak siswa yang akhirnya malas memperhatikan pelajaran yang diberikan

guru karena guru monoton. Budaya belajar IPS menggunakan hafalan

daripada berfikir sehingga siswa dituntut lebih banyak menghafal dan

mencatat sehingga siswa kurang mengeluarkan ide dan kreativitasnya (Al

Muchtar, 2007: 44).

Metode Course Review Horay termasuk salah satu pembelajaran

kooperatif dengan mengelompokkan siswa ke dalam kelompok kecil. Metode

Course Review Horay merupakan suatu pembelajaran dengan permainan

dengan menggunakan kotak yang diisi nomor soal dan siswa mengerjakan

soal dengan nomor yang ada pada kotak tersebut. Siswa yang paling dahulu

mendapatkan tanda benar secara vertikal, horizontal atau diagonal langsung

berteriak “horay” ataupun yel-yel lainnya (Anggara, 2011: 4).

Dengan menerapkan metode Course Review Horay, pembelajaran

IPS menjadi menyenangkan, karena melalui metode pembelajaran tersebut

siswa diajak belajar sambil bermain. Dalam bermain tidak dapat dilakukan

seorang diri, oleh karena itu dibutuhkan teman atau kelompok bermain.

Sehingga dalam penerapannya, siswa akan dikelompokkan ke dalam

kelompok-kelompok kecil (Anggara, 2011: 6).

II HAKIKAT PEMBELAJARAN IPS

2.1 Pengertian IPS

Banks mendefinisikan social studies (Sapriya, 2002: 9):

The social studies is that part of the elementary and high school

curriculum which has the primary responsibility for helping students

to develop the knowledge skill, attitudes, and velues needed to

participate in the civic life of their local communities, the nation, and

the world.
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Menurut National Council for the Social Studies (NCSS, 1994: 3)

pengertian ilmu pengetahuan sosial adalah:

Social Studies is the integrated study of the social sciences and

humanities to promote civic competence. Within the social program,

social studies provide coordinated, systematic study drawing upon

such disciplines as anthropology, archeology, economic, geography,

history, law, philosophy, political science, psychology, religion and

sociology, as well as appropriate content from the humanities,

mathematic and natural sciences.

Social studies merupakan kajian terkoordinasi dan sistematis dari

disiplin-disiplin antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum,

filsafat, ilmu politik, psikologi, agama, dan sosiologi serta ilmu-ilmu

kemanusiaan, matematika dan ilmu-ilmu alam.

Kedudukan ilmu sosial dalam kaitannya dengan pendidikan IPS

yakni menempatkan ilmu-ilmu sosial sebagai sumber ilmu dan materi bahan

pendidikan IPS. Gross (1987) menyebutkan ilmu-ilmu sosial sebagai

“foundation of social studies”. Sehingga penguasaan terhadap ilmu-ilmu

sosial menjadi mutlak untuk mengembangkan pendidikan IPS (Al Muchtar,

2007: 13).

Menurut Sapriya (2011: 12) PIPS di Indonesia dapat dibedakan

menjadi dua, yakni PIPS sebagai mata pelajaran dan PIPS sebagai kajian

akademik.

PIPS sebagai mata pelajaran terdapat dalam kurikulum sekolah

mulai tingkat sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah (SMP/MTs dan

SMA/MA/SMK). PIPS pada kurikulum sekolah (satuan pendidikan), pada

hakikatnya merupakan mata pelajaran wajib sebagaimana dinyatakan dalam

UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39. Sebagai

kajian akademik disebut juga IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu adalah PIPS

sebagai seleksi dan integrasi dari disiplin ilmu sosial dan disiplin ilmu lain yang

relevan, dikemas secara psikologis, ilmiah, pedagogis, dan sosial-kultural untuk

tujuan pendidikan. Artinya, berbagai tradisi dalam ilmu sosial termasuk konsep,

struktur, cara kerja ilmuwan sosial, aspek metode maupun aspek nilai yang
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dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosial, dikemas secara psikologis, ilmiah,

pedagogis, dan sosial-kultural untuk kepentingan pendidikan. Menurut Sapriya

(2011: 12) PIPS untuk tingkat sekolah berkaitan erat dengan disiplin ilmu-ilmu

sosial yang terintegrasi dengan humaniora dan ilmu pengetahuan alam yang

dikemas secara ilmiah dan pedagogis untuk kepentingan pembelajaran.

Dengan demikian pada dasarnya ruang lingkup Ilmu Pengetahuan

Sosial adalah mempelajari manusia pada konteks sosialnya atau manusia

sebagai anggota masyarakat. IPS akan membantu peserta didik dalam

mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai yang diperlukan

dalam kehidupan.

2.2 Tujuan Pendidikan IPS

Pendidikan IPS sebagai bagian integral dari program pendidikan

memiliki tujuan yang ingin dicapai untuk mewujudkan tujuan pendidikan secara

umum. Tujuan utama ilmu pengetahuan sosial menurut National council fot the

social studies (NCSS, 1994: 3):

The primary purpose of social studies is to help young people

develop the ability to make informed and reasoned decisions for the

public good as citizens of a culturally diverse, democratic society in

an interdependent world.

Tujuan utama IPS ialah membantu generasi muda dalam

mengembangkan kemampuan membuat keputusan yang informatif dan

rasional bagi kebaikan masyarakat sebagai warga negara dari sebuah dunia

yang berbudaya majemuk, bermasyarakat demokratis yang memiliki

ketergantungan satu sama lain.

Dalam kurikulum 2006, pengetahuan sosial bertujuan:

1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan

masyarakat dan lingkungannya.

2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa

ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan

dalam kehidupan sosial.

3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial

dan kemanusiaan.
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4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan

berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, ditingkat lokal,

nasional dan global.

Sapriya (2011: 12) mengungkapkan tujuan IPS di tingkat sekolah

adalah menyiapkan peserta didik yang menguasai pengetahuan (knowledge),

keterampilan (skill), sikap dan nilai (attitude and values) yang akan digunakan

dalam kemampuan memecahkan masalah pribadi maupun sosial serta

mampu mengambil keputusan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan

kemasyarakatan untuk menjadi warga negara yang baik (good citizen).

Pendapat tersebut senada dengan penjelasan pasal 37 UU No. 20

tahun 2003 tentang Sisdiknas (2003: 86), bahwa: “Bahan kajian ilmu

pengetahuan sosial, antara lain, ilmu bumi, sejarah, ekonomi, kesehatan

dan sebagainya dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan,

pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi sosial

masyarakat”.

2.3 Pentingnya Pendidikan IPS

Pendidikan IPS memegang peranan penting dalam upaya

mewujudkan tujuan pendidikan nasional karena mengembangkan potensi

peserta didik menjadi manusia yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung

jawab, sebagaimana dalam tujuan pendidikan nasional, juga merupakan tujuan

pendidikan IPS.

Dalam pasal 37 UU Sisdiknas dikemukakan bahwa mata pelajaran

IPS merupakan muatan wajib yang harus ada dalam kurikulum pendidikan

dasar dan menengah. Dengan adanya undang-undang yang mewajibkan IPS

sebagai mata pelajaran dalam sistem pendidikan di Indonesia menjadikan

kedudukan IPS semakin jelas dan kokoh (Al Muchtar, 2007: 45).

Ahmadi (2011: 6) mengungkapkan “dengan memahami IPS akan

membimbing siswa menghadapi kenyataan dalam lingkungan sosialnya

dan dapat menghadapi masalah-masalah sosial yang terjadi dengan lebih

arif dan bijaksana”.
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2.4 Jati Diri Pendidikan IPS

Jati diri merupakan karakteristik atau ciri khas yang membedakan

sesuatu dengan yang lainnya. Kekhasan Pendidikan IPS dibandingkan dengan

mata pelajaran lain sebagai pendidikan disiplin ilmu, yakni kajiannya bersifat

terpadu (integreted), interdisipliner, multidimentional bahkan cross-disipliner.

Sehingga cakupan dan keterkaitan bidang kajian ini menjadi sangat luas baik

dari agama, filsafat, sains, teknologi, maupun masalah-masalah sosial dan

kealaman. Permasalahan sosial yang kompleks dan rumit memerlukan kajian

terintegrasi dari disiplin ilmu sosial, ilmu pengetahuan alam, teknologi,

humaniora. Lingkungan bahkan sistem kepercayaan (Sapriya, 2011: 13).

Perhatian IPS terhadap nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi,

toleransi, moral dan etika, merupakan salah satu karakteristik penting dari

pendidikan IPS. Kajian IPS tentang manusia dan berbagai dimensi

kehidupannya terintegrasi dengan berbagai nilai yang mewarnai

kehidupannya, baik dalam keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara, maupun dalam hubungan manusia dengan Sang Maha Pencipta

dan lingkungan alam sekitarnya (Gunawan, 2011: 23).

Secara rinci Somantri (2001: 207) mengemukakan jati diri

Pendidikan IPS sebagai berikut:

1. Adanya hubungan interdisipliner dan/atau trans-disipliner antara

disiplin ilmu-ilmu pendidikan dengan ilmu-ilmu sosial dan

humaniora, bahkan dengan ilmu, teknologi, seni, dan agama;

2. Hubungan antara disiplin ilmu itu disebabkan adanya kebutuhan

dan kegunaan yaitu untuk kepentingan pendidikan sebagai

“advance knowledge”;

3. Proses pendidikan antar disipliner merupakan seleksi dari disiplin

ilmu-ilmu sosial dan humaniora untuk tujuan pendidikan;

4. Bahan pendidikan diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah

dan psikologis untuk tujuan pendidikan

2.5 Dimensi dan Struktur Pendidikan IPS

Penguasaan dan pengembangan dimensi dan struktur pembelajaran IPS

sangat penting. Dalam Sapriya (2011) dikemukakan program pendidikan IPS yang
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komprehensif adalah program yang mencakup dimensi pengetahuan (knowledge),

keterampilan (skills), nilai dan sikap (values and attitudes), tindakan (action).

Setiap disiplin ilmu sosial memiliki konsep-konsep, generalisasi dan

teori. Para ahli ilmu sosial merinci sekitar 8 disiplin ilmu sosial untuk

pengembangan program social studies yang meliputi: antropologi, ekonomi,

geografi, sejarah, filsafat, ilmu politik, psikologi dan sosiologi (Sapriya, 2011: 22).

Menurut James G. Womack konsep IPS (Wahab, 2012: 129):

A social studies concept is a word or phrase whice has associated

with it certain salient, inalienable features ... Concept has both a

denotative and connotative level of meaning. The denotative level is

simply the dictionary definition of the word ... For many purposes, the

denotative level of meaning is sufficient for proper usage of a word

however, it is not sufficient when social studies concepts are used.

Social studies concepts like concepts from  all field of study, have a

connotative level of, and it is this higher level of meaning which our

student must be trained to understand. ... All social studies concepts

have connotative features which student must be given an oppurtunity

to discover

Menurut (Ahmadi, 2011: 8) yang dipelajari dalam ilmu sosial:

- Sosiologi mempelajari segala hal yang berhubungan dengan

aspek hubungan sosial yang meliputi proses, faktor,

perkembangan, permasalahan dan lain-lain.

- Ilmu ekonomi mempelajari proses, perkembangan dan

permasalahan yang berhubungan dengan ekonomi.

- Segala aspek psikologi yang berhubungan dengan sosial

dipelajari dalam ilmu psikologi sosial.

- Aspek budaya perkembangan dan permasalahannya dipelajari

dalam antropologi.

- Aspek sejarah yang tak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita

dipelajari dalam sejarah.

- Aspek geografi yang memberi efek ruang terhadap kehidupan

manusia dipelajari dalam geografi.
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- Aspek politik yang menjadi landasan keutuhan dan kesejahteraan

masyarakat dipelajari dalam ilmu politik.

Beberapa konsep menurut disiplin ilmu-ilmu sosial:

Tabel 1. Kunci Konsep IPS

Sumber : NCSS (1994), Banks (1977), Maryani (2011), Sapriya (2011)

Perilaku

Proses sosial

Hubungan

antar kelompok

Persepsi

Fungsi individu

Keberagaman

Pembangunan

Organisasi

keruangan lokasi

Interaksi keruangan

Pola keruangan

Jarak

Ketergantungan ruang

Region

Distribusi keruangan

Lingkungan

Perubahan keruangan

Difusi kebudayaan

Kebudayaan

Tradisi

Kepercayaan

Akulturasi

Kekerabatan

Adaptasi Upacara

Perubahan budaya

Ritual

Etnosentrisme

PENDIDIKAN SOSIAL

Tradisi

Perubahan

Kesinambungan

Sebab-Akibat

Konflik

Kerjasama

Nasionalisme

Kepemimpinan

Kolonialisme

Imperialisme

Revolusi

POLITIK

Peraturan

Pengambilan keputusan

Kekuasaan

Kekuatan

Negara

Tekanan kelompok

Konflik

Keadilan

HAM

Tanggung jawab warga

negara

Revolusi

Demokrasi

SOSIOLOGI

Masyarakat

Sosialisasi

Peran

Status

Stratifikasi sosial

Norma dan sangsi

Nilai

Konflik sosial

Mobilitas sosial

Kekuasaan

Subbudaya

EKONOMI

Produksi

Distribusi

Spesialisasi

Pembagian tenaga kerja

Konsumsi

Kelangkaan

Pembinaan

Penawaran

Ketergantungan Ekonomi

Teknologi

SEJARAH PSIKOLOGI GEOGRAFI ANTROPOLOGI
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2.6 Ruang Lingkup Pendidikan IPS di Persekolahan

Ruang lingkup mata pelajaran IPS dalam kurikulum IPS 2006

meliputi aspek-aspek (Novarlia, 2010: 56):

1. Manusia, tempat dan lingkungan

2. Waktu, keberlanjutan dan perubahan

3. Sistem sosial dan budaya

4. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan

III METODE COURSE REVIEW HORAY

3.1 Pengertian Metode Course Review Horay

Course Review Horay bersal dari Kata “Course “ di dalam  Bahasa

Inggris berarti mata pelajaran, kata “review “ berarti pengulangan, dan kata

“horay “ adalah kata hore dalam Bahasa Indonesia. Maka, course review

horay secara keseluruhan dapat diartikan atau diterjemahkan dengan kalimat

evaluasi mata pelajaran dengan bentuk pengulangan dimana dibubuhkan

kata hore bagi yang benar mengerjakannya.

Metode Course Review Horay merupakan salah satu metode

pembelajaran kooperatif yaitu belajar mengajar dengan cara

mengelompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil (Ernawati,

2009: 2).

Metode pembelajaran Course Review Horay juga merupakan suatu

metode pembelajaran yang menguji pemahaman siswa dengan menggunakan

soal. Dimana sekelompok siswa mendapat beberapa kotak jawaban. Apabila

siswa dapat menjawab, kotak yang bertuliskan nomor soal tersebut dapat diberi

tanda ceklis (“) jika benar dan tanda silang (x) jika jawaban salah. Dalam metode

ini siswa diharapkan pula untuk jujur. Saat tanda ceklis memenuhi kotak nomor

secara vertikal, horizontal maupun diagonal maka sekelompok siswa tersebut

harus berteriak horay atau bisa yel-yel yang dibuat sendiri. Metode ini hampir

sama dengan permainan anak bingo. Pembelajaran Course Review Horay

menjadi salah satu alternatif pembelajaran yang mengarah kepada pemahaman

konsep (Mulyani, 2012: 33).
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Pada proses pembelajaran, metode pembelajaran Course Review Horay

digunakan untuk membuat siswa aktif dalam proses pembelajaran. Metode ini

membuat gairah belajar siswa meningkat. Metode pembelajaran Course Review

Horay dapat digunakan dalam kelas yang kebanyakan siswanya tidak aktif dalam

pembelajaran. Pada pembelajaran Course Review Horay aktivitas belajar lebih

banyak berpusat pada siswa sedangkan guru hanya bertindak sebagai penyampai

informasi, fasilitator dan pembimbing (Sejati, 2012: 3).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa Course

Review Horay merupakan suatu cara untuk menguji pemahaman siswa

menggunakan permainan dengan kelompok, di mana siswa dapat

menggunakan permainan dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan.

Pada pembelajaran IPS, metode ini dapat digunakan untuk membantu

meningkatkan pemahaman siswa.

3.2 Langkah-langkah Metode Course Review Horay

Langkah-langkah dalam menerapkan metode Course Review

Horay menurut Taniredja (2012: 110):

1. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai.

2. Guru menyajikan  materi.

3. Guru memberikan kesempatan siswa tanya jawab.

4. Siswa disuruh membuat kotak berjumlah 9 atau 16 atau 25 buah

sesuai dengan kebutuhan dan tiap kotak diisi angka sesuai

dengan selera masing-masing siswa.

5. Guru membaca soal secara acak dan siswa menulis jawaban di

dalam kotak yang nomornya disebutkan guru dan langsung

didiskusikan, kalau benar diisi dengan tanda (“) dan salah diisi

tanda silang (x).

6. Siswa yang sudah mendapat tanda “ vertikal atau horisontal,

atau diagonal harus berteriak horay atau yel-yel lainnya.

7. Nilai siswa dihitung dari jawaban benar dan jumlah horay yang

diperoleh.

8. Penutup.
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Gambar 1. Kotak Course Review Horay

3.3 Penilaian Course Review Horay

Rubrik penilaian Course Review Horay digunakan untuk memperoleh

data kemampuan siswa memahami materi, mengembangkan ide dan

kreativitas, serta membangkitkan keaktifan dan kerjasama diantara siswa.

Apabila kotak jawaban bernomor benar secara vertikal, horizontal atau

diagonal, maka siswa mendapat nilai 100. Total skor 800.

4 8 1 100

9 3 1

5 2 6                                                                                                                                                                                                                                                                 

100 100
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4. Kelebihan dan Kelemahan Metode Course Review Horay

Kelebihan metode Course Review Horay menurut Sejati (2012:

23), sebagai berikut:

1. Metode yang praktis dan efisien karena tidak membutuhkan biaya

besar

2. Melatih konsentrasi siswa

3. Metode yang melatih kecepatan atau daya tangkap

4. Melatih kemampuan menyimak

5. Kegiatan belajar lebih menyenangkan karena siswa dituntut aktif.

Kelebihan metode Course Review Horay (Diah (2012):

1. Pembelajarannya menarik dan mendorong siswa untuk dapat

terjun kedalamnya.

2. Pembelajarannya tidak monoton karena diselingi sedikit hiburan

sehingga suasana tidak menegangkan.

3. Siswa lebih semangat belajar karena suasana pembelajaran

berlangsung menyenangkan

4. Melatih kerjasama

Kelemahan metode Course Review Horay (Diah (2012):

1. Siswa aktif dan pasif nilainya disamakan

2. Adanya peluang untuk curang

IV PEMAHAMAN KONSEP

4.1 Pengertian Konsep

Konsep dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ide atau

pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. Menurut Rustaman

“konsep secara umum dikenal sebagai pernyataan seseorang tentang arti

atau makna terhadap suatu hal yang dipahaminya. Konsep dianggap sebagai

kumpulan pengetahuan yang tersusun sistematis atau gagasan yang bermakna

dan disepakati di antara para ilmuan” (Sudayat, 2006, Nurdiansah, 2011: 44).

Menurut Banks (1977: 84-97):

“a concept is an abstract word or phrase that is useful for classifying

or categorizing a group of things, ideas, or events”, “facts are the
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particular instances of events or things”, “generalizations are

statements of the relationship of two or more concepts”.

Artinya konsep adalah suatu kata atau ungkapan abstrak yang berguna

untuk mengklasifikasikan atau mengkategorikan kelompok benda, ide, atau

peristiwa. Fakta adalah kejadian khusus dari peristiwa atau benda. Generalisasi

adalah pernyataan hubungan dari dua atau lebih konsep. Konsep diperoleh

dari fakta, peristiwa dan pengalaman melalui generalisasi, dan berpikir abstrak.

Konsep dapat berubah sesuai fakta atau pengetahuan baru, sedangkan

kegunaan konsep untuk menjelaskan atau meramalkan. Fakta menjadi konsep

dan dari konsep menjadi generalisasi.

Klausmeier (Dahar, 2001: 107) ada empat tingkat pencapaian

konsep yaitu sebagai berikut:

a. Tingkat konkrit

Seseorang dikatakan telah mencapai tingkat konkrit apabila orang

itu mengenal suatu benda yang telah dihadapi sebelumnya.

b. Tingkat identitas

Seseorang dikatakan telah mencapai tingkat identitas apabila orang

itu mampu mengenal suatu objek setelah selang waktu tertentu,

bila orang itu memiliki orientasi ruang yang berbeda terhadap objek

itu, bila objek itu ditentukan melalui cara indra yang berbeda.

c. Tingkat klasifikatori

Seseorang dikatakan telah mencapai tingkat klasifikatori apabila orang

itu mengenal persamaan dari dua contoh yang berbeda dari kelas yang

sama dan mampu menggeneralisasikan dua atau lebih contoh yang

memiliki hubungan.

d. Tingkat formal

Seseorang dikatakan telah mencapai tingkat formal apabila orang

itu mampu menentukan atribut-atribut yang membatasi konsep,

mampu menamai konsep dan memberikan contoh-contoh dari

konsep secara verbal.
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Pemahaman suatu konsep dengan baik sangat penting bagi siswa.

Agar dapat memahami suatu konsep, siswa harus membentuk konsep sesuai

stimulus yang dia terima dari lingkungan atau sesuai  pengalaman yang

diperoleh selama hidupnya. Pengalaman-pengalaman yang harus dilalui

oleh siswa merupakan serangkaian kegiatan pembelajaran yang dapat

menunjang terbentuknya konsep tersebut (Waluya, 2009: 14).

Terkait dengan prestasi belajar siswa, seringkali ketercapaiannya

diukur dengan kemampuan siswa dalam memahami konsep. Siswa mampu

mengungkapkan konsep-konsep yang diperoleh dari belajar apabila konsep-

konsep itu sudah dipahami. Tanpa pemahaman siswa sulit mengungkapkan

atau menjelaskan suatu konsep.

4.2 Pemahaman Konsep

Sagala (2012: 12) mengungkapkan dalam belajar individu

menggunakan kemampuan pada ranah-ranah: (1) kognitif yaitu kemampuan

berkenaan dengan pengetahuan, penalaran atau pikiran evaluasi, (2) afektif

yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi serta reaksi yang

berbeda dengan penalaran yang terdiri dari kategori penerimaan, partisipasi,

penilaian/penentuan sikap, organisasi, dan pembentukan pola hidup; dan (3)

psikomotor yaitu kemampuan yang mengutamakan keterampilan jasmani yang

terdiri dari persepsi, kesiapan, gerakan biasa, gerakan terbimbing, gerakan

kompleks, penyesuaian pola gerakan, dan kreativitas.

Keterampilan dan kemampuan intektual yang menjadi tuntutan di

sekolah, yaitu pelibatan pemahaman. Ketika siswa dihadapkan pada

komunikasi, diharapkan mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan dan

dapat menggunakan ide yang terkandung didalamnya.

Pemahaman berasal dari kata “paham” dalam kamus bahasa Indonesia

berarti mengerti benar, tahu benar. Seseorang dikatakan paham apabila ia mengerti

benar akan sesuatu konsep sehingga dapat menjelaskan kembali dan menarik

kesimpulan (Nurdiansah, 2011: 48).

Pemahaman menurut Hasan (Nurdiansah, 2011: 50) menuntut

adanya proses pengolahan informasi (istilah, peristiwa, konsep, generalisasi,

teori, dan lain-lain). Menjadi sesuatu yang bisa dihubungkan dengan apa
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yang sudah diketahui sebelumnya. Karenanya dalam pemahaman seseorang

dapat merumuskan pengertian, istilah, peristiwa, konsep, generalisasi dan

lain-lain, dengan kata-kata sendiri atau istilah lain. Pada tingkat yang lebih

tinggi, seseorang dikatakan paham sesuatu apabila ia mampu menggunakan

informasi yang ia miliki untuk menghasilkan informasi baru.

Pemahaman menurut Bloom (Kuswana, 2012: 44) meliputi:

a. Pemahaman tentang terjemahan (Translasi)

Terjemahan suatu pengertian yang berarti bahwa seseorang dapat

mengkomunikasikan ke dalam bahasa lain, istilah lain ataupun

bentuk lain.

b. Pemahaman tentang interpretasi

Dasar untuk menginterpretasi adalah harus mampu

menerjemahkan isi komunikasi yang tidak hanya kata-kata atau

frase-frase akan tetapi termasuk berbagai perangkat yang bisa

dijelaskan. Penafsiran merupakan kemampuan dalam mengenali

hal-hal penting dan membedakannya dari aspek-aspek lain dalam

komunikasi. Perilaku interpretasi dibuktikan dalam kesimpulan,

generalisasi, atau ringkasan yang dihasilkan seseorang.

c. Pemahaman tentang ekstrapolasi

Perilaku ekstrapolasi mencakup pemikiran atau prediksi yang

dilandasi oleh pemahaman kecenderungan atau kondisi yang

dijelaskan dalam komunikasi.

Proses-proses kognitif dalam kategori memahami menurut

Anderson (2010: 105) meliputi:

a. Menafsirkan

Menafsirkan terjadi ketika siswa dapat mengubah informasi dari

suatu bentuk ke bentuk lain. Menafsirkan berupa mengubah kata-

kata jadi kata-kata lain, gambar dari kata-kata, kata-kata jadi gambar,

angka jadi kata-kata, kata-kata jadi angka dan semacamnya.

b. Mencontohkan
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Proses kogntif mencontohkan ketika siswa memberikan contoh

tentang konsep atau prinsip umum. Mencontohkan melibatkan

proses indentifikasi ciri-ciri pokok dari konsep atau prinsip umum

dan menggunakan ciri-ciri ini untuk memilih atau membuat contoh.

c. Mengklasifikasikan

Proses kognitif mengklasifikasikan terjadi ketika siswa mengetahui

bahwa sesuatu (misalnya suatu contoh) termasuk dalam kategori

tertentu (misalnya, konsep atau prinsip). Mengklasifikasikan

melibatkan proses mendeteksi ciri-ciri atau pola-pola “sesuai”

dengan contoh atau konsep atau prinsip tersebut.

d. Merangkum

Proses kognitif merangkum terjadi ketika siswa mengemukakan

satu kalimat yang merepresentasikan informasi yang diterima atau

mengabstraksikan sebuah tema. Merangkum melibatkan proses

meringkas informasi dan mengabstrakkan ringkasannya.

e. Menyimpulkan

Proses kognitif menyimpulkan menyertakan proses menemukan

pola dalam sebuah contoh. Menyimpulkan terjadi ketika siswa dapat

mengabstraksikan sebuah konsep atau prinsip yang menerangkan

contoh-contoh tersebut dengan mencermati ciri-ciri sebuah

contohnya dan yang terpenting menarik hubungan diantara ciri-ciri

tersebut.

f. Membandingkan

Proses kognitif membandingkan melibatkan proses mendeteksi

persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih objek, peristiwa,

ide, masalah, atau situasi. Membandingkan meliputi pencarian

korespondensi satu-satu antara elemen-elemen dan pola-pola

pada satu objek, peristiwa, atau ide lain. Membandingkan juga

melibatkan proses menentukan keterkaitan antara dua atau lebih

objek, peristiwa, atau ide yang disuguhkan.

g. Menjelaskan
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Proses kognitif menjelaskan berlangsung ketika siswa dapat membuat

dan menggunakan model sebab-akibat dalam sebuah sistem.

Penjelasan yang lengkap melibatkan proses membuat model sebab-

akibat, yang mencakup setiap bagian pokok dari suatu sistem atau

setiap peristiwa penting dalam rangkaian peristiwa, dan proses

menggunakan model ini untuk menentukan bagaimana perubahan

pada satu bagian dalam sistem tadi atau sebuah “peristiwa” dalam

rangkaian peristiwa tersebut mempengaruhi perubahan pada bagian

lain. Nama lain dari penjelasan adalah membuat model.

Dengan demikian, siswa dituntut untuk mengerti atau memahami

apa yang diajarkan, mengetahui apa yang dikomunikasikan, dan dapat

memanfaatkan isinya. Untuk pemahaman ini, dituntut keaktifan belajar siswa

lebih banyak.

Hanks (Nurdiansah, 2011: 50-51) mengungkapkan pemahaman konsep

merupakan kemampuan seseorang (siswa) untuk mengkonseptualisasi,

menginterpretasi, menggeneralisasi, menganalisis dan mengaplikasikan

pengetahuan serta mengevaluasi pengetahuannya.

Menurut Purwanto (1990: 44) bahwa “Pemahaman konsep adalah

tingkat kemampuan yang mengharapkan siswa mampu memahami konsep,

situasi dan fakta yang diketahui serta dapat menjelaskan dengan

menggunakan kata-kata sendiri sesuai dengan pengetahuan dimilikinya

dengan tidak mengubah artinya”. Pemahaman konsep awal digunakan untuk

membimbing siswa untuk membentuk pemahaman yang lebih mendalam

dan benar secara ilmiah tentang konsep yang  dipelajarinya.

Ahmadi (2011: 1) menyatakan belajar bermakna adalah proses

yang mengaitkan informasi baru dengan konsep-konsep relevan yang terdapat

dalam struktur kognitif seseorang. Proses belajar tidak sekedar menghafal

konsep atau fakta belaka, tapi lebih merupakan kegiatan internalisasi antar

konsep untuk menghasilkan pemahaman yang utuh.
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V PENUTUP

Penggunaan metode pembelajaran yang monoton menyebabkan

rendahnya minat, keaktifan dan pemahaman konsep siswa dalam mengikuti

proses pembelajaran IPS. Masih dominannya peran guru membuat siswa

cenderung pasif dan kurang termotivasi untuk belajar. Tidak optimalnya kegiatan

pembelajaran IPS berpengaruh terhadap rendahnya pemahaman konsep siswa.

Metode Course Review Horay sebagai metode alternatif untuk mengatasi

permasalahan pemahaman konsep yang rendah di kalangan siswa dalam mata

pelajaran IPS.

Pembelajaran dengan metode Course Review Horay efektif

meningkatkan pemahaman konsep siswa dimana siswa diajak bermain sambil

belajar, menjawab beberapa soal yang diberikan oleh guru dengan

menuliskannya pada kotak Course Review Horay dan siswa menjawab dengan

benar akan berteriak Horay atau Bingo.

Melalui metode Course Review Horay ini siswa merasa terbantu dalam

memahami konsep-konsep IPS, karena selama ini siswa memperoleh

penjelasan langsung dari guru yang kadang siswa harus menerima begitu saja

tanpa diberi kesempatan untuk mengeksplor konsep tersebut.

Pembelajaran IPS yang berlangsung dapat meningkatkan rasa ingin

tahu siswa untuk mendapatkan informasi tentang IPS. Pada saat pembelajaran

berlangsung dengan metode Course Review Horay, timbul keingintahuan mereka

yang lebih mendalam tentang konsep-konsep IPS. Pembelajaran dengan metode

Course Review Horay juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif

selama proses pembelajaran berlangsung, terlihat suasana kelas menjadi lebih

meriah dan semua siswa semangat untuk meneriakkan Horay atau Bingo

sebanyak-banyaknya sehingga dialah yang menjadi pemenangnya.

Dengan demikian penggunaan metode Course Review Horay dalam

pembelajaran IPS, diharapkan bisa membantu terciptanya proses pembelajaran

secara optimal dan mampu membuat siswa lebih aktif. Metode Course Review

Horay dapat menjadi salah satu alternatif metode pembelajaran IPS. Optimalisasi

penggunaan Metode Course Review Horay dalam proses pembelajaran ini

pada akhirnya mampu berperan dalam meningkatkan pemahaman konsep

IPS seperti yang diharapkan.
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STRATEGI PEMBELAJARAN IPS BERBASIS

PORTOFOLIO DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
Sugeng Hadi Santoso

I PENDAHULUAN

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003

memberikan dasar hukum untuk membangun pendidikan nasional dengan

menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi, otonomi, keadilan dan

menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 menyatakan

sebagai berikut: “Satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif,

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk

berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa,

kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat dan perkembangan fisik

dan psikologis peserta didik”.

Untuk menyikapi perubahan paradigma tersebut, telah banyak guru

melakukan pembelajaran dengan mempergunakan berbagai model

pembelajaran. Guru dewasa ini telah mengalami pembelajaran yang lebih

kreatif. Ini dapat dilihat pada hasil penelitian Marsani (2003), yakni

berdasarkan latar belakang pendidikan, dari 45 orang guru PPKn di kota

Samarinda yang berpendidikan sarjana, 39 orang (86,7%) mempunyai

kreativitas tinggi, sedang 6 orang (13,3%) mempunyai kreativitas cukup.

Selanjutnya Syaikhudin (2009), menyatakan 38% guru termasuk dalam

kategori baik dan 14% sangat baik dalam hal pemahaman tentang

pembelajaran PAKEM , 48% guru termasuk kategori baik dan 9% dalam

kategori sangat baik dalam hal pelaksanaan pembelajaran PAKEM.

Dananjaya (2010: 35) menyatakan,” Peran penting guru adalah

secara sadar dan terencana mewujudkan suasana belajar yang

menyenangkan, memproses pembelajaran agar peserta didik aktif

mengembangkan potensi dirinya sendiri.” Hal ini sejalan dengan standar
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proses pembelajaran, pembelajaran harus diselenggarakan secara interaktif,

memberi inspirasi, menyenangkan, menantang, dan memberi kebebasan

untuk tumbuhnya prakarsa, kreativitas dan kemandirian. Strategi

pembelajaran berbasis portofolio ini adalah salah satu strategi yang dapat

dipilih dalam pembelajaran IPS di sekolah karena begitu interaktif, memberi

inspirasi, menyenangkan, menantang, serta memberi kebebasan untuk

tumbuhnya prakarsa, kreativitas dan kemandirian juga telah diuji cobakan

pada sekolah penulis (Sugeng HS : 2011).

1.1 Strategi Pembelajaran

Supaya proses pembelajaran dapat berlangsung efektif maka dalam

proses tersebut guru seharusnya menggunakan strategi yang disebut dengan

strategi pembelajaran. Menurut David (Wina Sanjaya, 2010: 126) dalam

dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai a plan method, or series of

activities designed to achieves a particular educational goal. Hal ini dapat

diartikan bahwa strategi pembelajaran sebagai perencanaan yang berisi

tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan

tertentu. Selanjutnya Kozma (Modul PTBK, 2005: 4) menyatakan secara

umum, strategi pembelajaran dapat diartikan setiap kegiatan yang dipilih,

yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik dalam

menuju tercapainya tujuan pembelajaran tertentu. Hal ini sejalan dengan

pendapat Kemp (Wina Sanjaya, 2010: 126) menjelaskan bahwa strategi

pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan

guru dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif

dan efisien. Kemudian menurut Dick and Carey (1985) (Wina Sanjaya, 2010:

126) juga menyebutkan bahwa strategi pembelajaran itu adalah suatu set

materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama

untuk menimbulkan hasil belajar pada peserta didik.

Menyimak apa yang telah diuraikan bahwa strategi adalah usaha

yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran agar efektif dan efisien

yang menggerakkan seluruh komponen dalam pembelajaran, baik itu guru,

peserta didik, lingkungan belajar, sumber belajar, rangkaian materi pelajaran,

prosedur pembelajaran, media, waktu, atau disebut juga dengan grand

desaign pembelajaran.
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1.2 Metode Pembelajaran

Menurut Sanjaya (2010: 147) metode pembelajaran adalah upaya

implementasi rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan

yang telah disusun tercapai secara optimal.

Selanjutnya menurut Dananjaya (2010: 36) metode adalah cara

guru mengajar, ceramah dengan segala macam upaya memperbaiki

efektivitasnya mempergunakan alat peraga media elektronik, diskusi dan

tanya jawab.

Menurut Abdul Wahab (2007: 83) metode dapat pula diartikan

sebagai proses atau prosedur yang hasilnya adalah belajar atau dapat pula

merupakan alat melalui makna belajar menjadi aktif.

Melihat uraian yang disampaikan pengertian metode pembelajaran

adalah menunjuk pada teknik atau cara pembelajaran yang dilakukan oleh

guru untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan. Jadi metode adalah

bagian dari strategi pembelajaran.

II PEMBELAJARAN BERBASIS PORTOFOLIO

2.1 Pembelajaran Berbasis Portofolio

Menurut Arnie Fajar (2005: 47), portofolio berasal dari bahasa Inggris

“Portfolio” yang artinya dokumen atau surat-menyurat. Dapat juga diartikan

sebagai kumpulan kertas-kertas berharga dari suatu pekerjaan tertentu.

Pengertian portofolio di sini adalah suatu kumpulan pekerjaan peserta didik

dengan maksud tertentu dan terpadu yang diseleksi menurut panduan-

panduan yang ditentukan. Panduan-panduan ini beragam tergantung pada

mata pelajaran dan tujuan penilaian portofolio. Biasanya portofolio

merupakan karya terpilih dari seorang peserta didik, tetapi dalam strategi

pembelajaran ini setiap portofolio berisi karya terpilih dari satu kelas peserta

didik secara keseluruhan yang bekerja secara kooperatif memilih,

membahas, mencari data, mengolah, menganalisa dan mencari

pemecahan terhadap suatu masalah yang dikaji.
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Menurut Arifin (2009: 197) portofolio dapat juga dipandang sebagai

suatu proses sosial pedagogis, yaitu collection of learning experience yang

terdapat dalam pikiran peserta didik, baik berwujud pengetahuan (cognitive),

keterampilan (psychomotor) maupun sikap dan nilai (affective). Artinya,

portofolio bukan hanya berupa benda nyata, melainkan mencakup “segala

pengalaman batiniah” yang terjadi pada diri peserta didik.

Metode pembelajaran berbasis portofolio merupakan suatu bentuk

dari praktik belajar kewarganegaraan, yaitu suatu inovasi pembelajaran yang

dirancang membantu peserta didik memahami teori secara mendalam

melalui pengalaman belajar empirik. Menurut Arnie Fajar (2005: 47) tampilan

portofolio berupa tampilan visual dan audio yang disusun secara sistematis,

melukiskan proses berpikir yang didukung oleh seluruh data yang relevan.

Secara utuh melukiskan “integrated learning experiences” atau pengalaman

belajar terpadu dan dialami oleh peserta didik dalam kelas sebagai satu

kesatuan. Selanjutnya menurut Budimansyah (2003: 6), praktik belajar ini

menjadi program pendidikan yang mendorong kompetensi, tanggung jawab,

partisipasi peserta didik, belajar menilai dan mempengaruhi kebijakan

umum, memberanikan diri untuk berperan serta dalam kegiatan antar peserta

didik, antar sekolah dan antar anggota masyarakat.

2.2 Landasan Pemikiran Pembelajaran Berbasis Portofolio

Sebagai sebuah pembaharuan pembelajaran, pembelajaran berbasis

portofolio dilandasi oleh beberapa landasan pemikiran sebagai berikut.

a. Empat pilar pendidikan

Empat pilar pendidikan sebagai landasan pembelajaran berbasis

portofolio adalah learning to do, learning to know, learning to be, learning to live

together, yang dicanangkan oleh UNESCO. Hal ini mengandung arti bahwa

dalam proses pembelajaran, tidak seharusnya peserta didik sebagai pendengar

ceramah laksana botol kosong yang diisi dengan ilmu pengetahuan.

Peserta didik harus diberdayakan agar mau dan mampu berbuat

untuk memperkaya pengalaman belajar (learning to do), yaitu melalui

interaksi dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik, sosial maupun

budaya, sehingga mampu membangun pemahaman dan pengetahuannya
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terhadap dunia di sekitarnya (learning to know). Berdasarkan hasil

interaksinya dengan lingkungan peserta didik pun dapat membangun

pengetahuan dan kepercayaan dirinya (learning to be). Kesempatan

berinteraksi dengan berbagai individu atau kelompok yang bervariasi

(learning to live together) akan membentuk kepribadiannya untuk memahami

kemajemukan dan melahirkan sikap-sikap positif dan toleran terhadap

keanekaragaman dan perbedaan hidup.

b. Pandangan konstruktivisme

Menurut Glasersfeld (Agus Suparno,2010: 18) konstruktivisme

adalah salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa

pengetahuan kita adalah konstruksi (bentukan) kita sendiri. Pengetahuan

bukanlah suatu tiruan dari kenyataan (realitas),  bukan pula gambaran dari

kenyataan yang ada. Pengetahuan selalu merupakan akibat dari suatu

konstruksi kognitif kenyataan melalui kegiatan seseorang. Selanjutnya

Bettencourt (Agus Suparno, 2010: 18), seseorang membentuk skema,

kategori, konsep, dan struktur pengetahuan yang diperlukan untuk

pengetahuan. Maka pengetahuan bukanlah dunia lepas dari pengamatan,

tetapi merupakan ciptaan manusia yang dikonstruksikan dari pengalaman

atau dunia sejauh yang dialaminya.

Menurut Kamii (Arnie Fajar,2005: 43) teori belajar konstruktivisme,

yang pada prinsipnya menggambarkan bahwa si pelajar membentuk atau

membangun pengetahuannya melalui interaksinya dengan lingkungan. Dari

pandangan Glasersfeld (Agus Suparno,2010: 19), pengetahuan itu dibentuk

oleh struktur konsepsi seseorang sewaktu dia berinteraksi dengan

lingkungannya. Lingkungan dapat berarti dua macam. Pertama, bila kita

berbicara tentang diri kita sendiri, lingkungan menunjuk pada keseluruhan

objek dan semua relasinya yang kita abstraksikan dari pengalaman. Kedua,

bila kita memfokuskan diri pada sesuatu hal tertentu, lingkungan menunjuk

pada sekeliling hal itu yang telah kita isolasikan. Dalam hal ini, baik hal itu

maupun sekelilingnya merupakan lingkungan pengalaman kita sendiri, bukan

dunia objektif yang lepas dari pengamatan.
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Pandangan konstruktivis percaya bahwa pengetahuan itu ada

dalam diri seseorang yang sedang mengetahui. Menurut Lorsbach dan Tobin

(Agus Suparno,2010: 19) pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja

dari otak seseorang (guru) ke kepala orang lain (peserta didik). Peserta didik

sendirilah yang harus mengartikan apa yang telah diajarkan dengan

menyesuaikan terhadap pengalaman-pengalaman mereka. Lebih lanjut

Budimansyah (2003: 8) mengatakan inti kegiatan pendidikan adalah memulai

pelajaran dari “apa yang diketahui peserta didik”. Guru tidak dapat

mengindoktrinasi gagasan ilmiah supaya peserta didik mau mengganti dan

memodifikasi gagasannya yang non-ilmiah menjadi gagasan/pengetahuan

ilmiah. Arsitek pengubah gagasan peserta didik adalah peserta didik sendiri

dan guru hanya berperan sebagai “fasilitator dan penyedia kondisi” supaya

proses belajar dapat berlangsung.

Berdasarkan konstruktivisme sosial yang dikemukakan oleh

Vygotsky (Arnie Fajar, 2005: 44) pada dasarnya memandang bahwa dengan

mengadakan diskusi atau mendengar pandangan orang lain seseorang

membentuk pengetahuan atau mengubah pengetahuan yang sebelumnya

telah dimilikinya. Sebagai contoh, apabila peserta didik tidak mampu

melakukan suatu pekerjaan dengan pengetahuan yang telah dimilikinya,

lalu ia bertanya pada orang lain, maka ia akan memperoleh pengalaman

baru. Dengan pengalaman baru ini ia dapat menyelesaikan persoalan atau

pekerjaan yang semula tidak dapat ia selesaikan. Dalam pandangan

konstruktivisme sosial, peran interaksi sosial merupakan hal yang penting.

Seseorang dapat mengkontruksi atau merekonstruksi pengetahuan yang

telah dimiliki sebelumnya. Menurut Confrey (Arnie Fajar, 2005: 44) konsep

dapat dengan mudah terbentuk pada diri peserta didik melalui aktivitas dan

eksperimen. Pembelajaran berbasis portofolio menerapkan/melakukan apa

yang dijelaskan dalam konstruktivisme sosial tersebut.

c. Pembelajaran demokratis (Democratic Teaching)

Menurut Budimansyah (2003: 9) Democratic Teaching adalah suatu

upaya menjadikan sekolah sebagai pusat kehidupan demokrasi melalui

proses pembelajaran yang demokratis. Secara singkat democratic teaching

adalah proses pembelajaran yang dilandasi oleh nilai-nilai demokratis, yaitu
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penghargaan terhadap kemampuan, menjunjung keadilan, menerapkan

persamaan kesempatan, dan memperhatikan keragaman peserta didik.

Dalam prakteknya para pendidik hendaknya memposisikan peserta didik

sebagai insan yang harus dihargai dan diberi kesempatan untuk

mengembangkan potensinya. Oleh karena itu dalam proses pembelajaran

perlu adanya suasana terbuka, akrab, dan saling menghargai.

3. Prinsip Dasar Pembelajaran Berbasis Portofolio

Metode pembelajaran berbasis portofolio mengacu pada sejumlah

prinsip dasar pembelajaran (Budimansyah, 2003: 10-16). Prinsip-prinsip

dasar pembelajaran yang dimaksud adalah prinsip belajar aktif (student

active learning), kelompok belajar kooperatif (cooperative learning),

pembelajaran partisipatorik, mengajar yang reaktif (reactive learning), dan

pembelajaran yang menyenangkan (joyfull learning).

a. Prinsip belajar peserta didik aktif

Aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran metode berbasis

portofolio tampak sekali. Hal karena proses pembelajaran berbasis portofolio

berpusat pada peserta didik. Aktivitas peserta didik hampir di seluruh proses

pembelajaran, dari mulai fase perencanaan di kelas, kegiatan lapangan, dan

pelaporan. Dalam fase perencanaan aktivitas peserta didik terlihat pada saat

mengidentifikasi masalah dengan menggunakan teknik bursa ide (brain stroming).

Setiap peserta didik boleh menyampaikan masalah yang menarik baginya, tentu

saja yang berkaitan dengan materi pelajaran. Setelah masalah terkumpul, peserta

didik melakukan voting untuk memilih satu masalah untuk kajian kelas.

Dalam fase kegiatan lapangan, aktivitas peserta didik lebih tampak.

Dengan teknik (misalnya dengan wawancara, pengamatan, kuesioner, dan

lain-lain) mereka mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk

menjawab permasalahan yang menjadi kajian kelas mereka.

Pada fase pelaporan aktivitas mereka terfokus pada pembuatan

portofolio kelas. Segala bentuk data dan informasi disusun secara sistematis

dan disimpan pada sebuah bundel (portofolio seksi dokumentasi). Adapun

data dan informasi yang paling penting dan menarik (eyes catching) ditempel

pada portofolio seksi penayangan, yaitu papan panel yang terbuat dari kardus
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bekas atau bahan lain yang tersedia. Setelah portofolio selesai dibuat, dilakukan

public hearing dalam kegiatan show-case (gelar kasus) dihadapan dewan

juri. Kegiatan ini merupakan puncak penampilan peserta didik, sebab segala

jerih payah peserta didik diuji dan diperdebatkan di hadapan dewan juri.

b. Kelompok belajar kooperatif

Proses pembelajaran dengan pembelajaran berbasis portofolio

secara jelas dan nyata menerapkan prinsip belajar kooperatif, yaitu proses

pembelajaran yang berbasis kerjasama. Kerjasama antara peserta didik dan

antar komponen-komponen lain disekolah, termasuk kerjasama sekolah

dengan orang tua peserta didik dan lembaga terkait. Hasil kerjasama antar

peserta didik jelas terlihat pada saat kelas sudah memilih satu masalah untuk

bahan kajian bersama. Semua pekerjaan disusun, orang-orangnya ditentukan,

siapa mengerjakan apa, merupakan satu bentuk bekerjasama itu.

Kerjasama denga lembaga terkait diperlukan pada saat para

peserta didik merencanakan mengunjungi lembaga tertentu atau meninjau

suatu kawasan yang menjadi tanggung jawab tertentu.

c. Pembelajaran Partisipatorik

Pembelajaran berbasis portofolio juga menganut prinsip dasar

pembelajaran partisipatorik, sebab melalui cara ini peserta didik belajar

sambil melakoni (learning by doing). Satu bentuk pelakonan itu adalah

peserta didik belajar hidup berdemokrasi sebab dalam tiap langkah strategi

ini memiliki makna yang ada hubungannya dengan praktek hidup

berdemokrasi. Sebagai contoh pada saat memilih masalah untuk kajian

kelas. Hal ini memiliki makna bahwa peserta didik dapat menghargai dan

menerima pendapat yang didukung suara terbanyak. Pada saat

berlangsungnya perdebatan, peserta didik belajar mengemukakan pendapat,

mendengarkan pendapat orang lain, menyampaikan kritik dan sebaliknya

belajar menerima kritik, dengan tetap berkepala dingin. Mengajarkan

demokrasi itu harus dalam suasana yang demokrasi untuk mendukung

kehidupan yang demokratis (teaching democracy in and for democracy).

Tujuan itu hanya dapat dicapai dengan belajar sambil melakoni atau dengan

kata lain harus menggunakan prinsip belajar partisipatorik.
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d. Mengajar yang reaktif

Guru harus dapat menciptakan situasi sehingga materi pelajaran

menarik, tidak membosankan. Guru harus mempunyai sensitifitas yang tinggi

untuk segera mengetahui apakah kegiatan pembelajaran sudah

membosankan. Jika hal ini terjadi, guru harus segera mencari cara untuk

menanggulanginya. Inilah tipe guru yang reaktif itu. Menurut Budimansyah

(2003: 15-16), ciri-ciri guru reaktif:

1. Menjadikan peserta didik sebagai pusat belajar.

2. Pembelajaran dimulai dengan hal-hal yang sudah diketahui dan

dipahami peserta didik.

3. Selalu berupaya membangkitkan motivasi belajar peserta didik

dengan membuat materi pelajaran sebagai suatu hal yang

menarik dan berguna bagi kehidupan peserta didik.

4. Segera mengenali materi atau metode pembelajaran yang

membuat peserta didik bosan. Bila hal ini ditemui, ia segera

menanggulanginya.

e. Pembelajaran yang menyenangkan

Pembelajaran berbasis portofolio menganut prinsip dasar bahwa

belajar itu harus dalam suasana yang menyenangkan (joyfull learning).

Melalui strategi ini para peserta didik diberi keleluasaan untuk memilih tema

yang menarik bagi dirinya. Ketertarikan ini adalah hal yang menyenangkan,

mustahil orang menyukai tanpa ada ketertarikan.

4. Langkah-langkah Pembelajaran Berbasis Portofolio

Metode pembelajaran portofolio merupakan salah satu metode

yang menekankan kegiatan belajar peserta didik untuk aktif dan kreatif. Dalam

hal ini peserta didik harus peka terhadap permasalahan-permasalahan yang

ada di masyarakat dan ikut serta berusaha untuk mencari dan menyelesaikan

masalah-masalah yang terjadi dengan cara-cara yang positif. Langkah-

langkah metode pembelajaran portofolio, menurut Center For Civic

Education (dalam Depdiknas, 2004:16-38):

a. Mengidentifikasi masalah yang ada dalam Masyarakat
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Pada kegiatan langkah ini terdapat beberapa kegiatan yang

dilakukan guru bersama peserta didik, yaitu: mendiskusikan tujuan, mencari

masalah apa saja yang diketahui tentang masalah-masalah di masyarakat

dan memberi tugas pekerjaan rumah tentang masalah-masalah yang ada

di lingkungan masyarakat yang mereka anggap penting.

b. Memilih masalah untuk kajian kelas

Para peserta didik (kelas) mengkaji terlebih dahulu pengetahuan

yang telah mereka miliki tentang masalah-masalah yang ada di masyarakat,

dengan langkah sebagai berikut:

1. Mengkaji informasi yang dianggap paling penting.

2. Mengadakan pemilihan secara demokratis tentang masalah

yang akan mereka kaji secara musyawarah atau pengambilan

suara (voting).

c. Mengumpulkan informasi tentang masalah yang dikaji oleh kelas

Langkah-langkah dalam tahap ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi sumber-sumber informasi.

2. Tinjau ulang untuk memperoleh dan mendokumentasikan

informasi.

3. Pengumpulan informasi.

d. Mengembangkan portofolio kelas

Dalam buku panduan guru “kami bangsa Indonesia”  (dalam

Depdiknas, 2004:28),  dijelaskan bahwa langkah-langkah yang harus

ditempuh pada tahap ini yaitu sebagai berikut:

1. Kelas dibagi dalam empat kelompok.

2. Guru mengulas tugas-tugas rinciannya untuk portofolio.

3. Gunakan informasi yang dikumpulkan oleh tim portofolio dan

gunakan pula informasi yang dikumpulkan oleh tim peneliti.

4. Membuat portofolio.

e. Penyajian portofolio (Show Case)

Dalam menyelenggarakan gelar kasus (show case), guru sebagai

pihak penyelenggara hendaknya melakukan hal-hal sebagai berikut:
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1. Persiapan show case.

2. Pembukaan show case.

3. Penyajian keempat kelompok yang telah dibentuk disertai tanya

jawab oleh dewan juri.

4. Selingan.

5. Tanggapan hadirin.

6. Pengumuman dewan juri.

7. Kriteria dan format penilaian.

f. Refleksi pengalaman belajar

Dalam kegiatan refleksi ini peserta didik diajak melakukan evaluasi

tentang apa dan bagaimana mereka belajar. Tujuan dari refleksi ini yaitu

untuk belajar menghindari kesalahan di masa yang akan datang dan

meningkatkan kinerja peserta didik. Dengan merefleksi pengalaman belajar

peserta didik maka sangat mendukung modus pengalaman belajar yang

digambarkan melalui kerucut ini dijelaskan sebagai berikut:

Yang Kita Ingat Modus

10 %   verbal

20 %

30 %   visual

40 %

70 %

90 % berbuat

 

Katakan dan lakukan 

Katakan 

Lihat dan dengar 

Lihat

Dengar 

Baca  

 

Gambar 1. Kerucut Pengalaman Belajar

Sumber: Peter (dalam Arnie Fajar, 2004:88)
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Kita belajar 10% dari apa yang kita baca, 20% dari apa yang kita

dengar, 30% dari apa yang kita lihat, 50% dari apa yang kita lihat dan dengar,

70% dari apa yang kita katakan, dan 90% dari apa yang kita katakan dan

lakukan.

Dalam hal ini, kegiatan pembelajaran mampu mengembangkan

dan meningkatkan kompetensi, kreativitas, kemandirian, kerjasama,

kepemimpinan dan kecakapan hidup peserta didik guna membentuk watak

serta meningkatkan peradaban dan martabat bangsa (Arnie Fajar, 2004:15).

Langkah-langkah pembelajaran berbasis portofolio sebagaimana gambar

berikut:

 
 

1. Identifikasi Masalah 

3. Mengumpulkan 
informasi tentang 
masalah yang dikaji 

2. Memilih Masalah 

4. Mengembangkan 
portofolio 

5. Penyajian portofolio 

Gambar 2. Langkah-langkah pembelajaran berbasis portofolio Sumber  :

Budimansyah ( 2003: 82 )
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5.Kelemahan, Peluang, dan Ancaman Pembelajaran Berbasis

Portofolio

Menurut Mangkoesapoetra (http : // re-searchengines .com / art 05

-17. html , diunduh Minggu 8 Mei 2011) Selain hal-hal positif, keunggulan,

dan kelebihan strategi portofolio di atas, kita pun harus mencermati beberapa

kelemahan, peluang, dan ancaman yang terdapat di dalam proses

pembelajaran PKn in action, seperti dipaparkan di bawah ini.

a. Kelemahan Strategi Pembelajaran Portofolio :

1. Diperlukan waktu yang cukup banyak, bahkan diperlukan waktu

di luar jam pembelajaran di sekolah, sehingga untuk

menuntaskan satu studi kasus atau suatu kebijakan publik

diperlukan lebih dari 20 jam pelajaran seperti yang telah

ditentukan dalam jadwal;

2. Kurangnya pengetahuan/daya nalar guru yang bersangkutan;

3. Belum diberikannya hak otonomi mengajar sebagai pengembang

kurikulum praktis di kelas;

4. Diperlukan tenaga dan biaya yang cukup besar;

5. Kurangnya jalinan komunikasi antara pihak sekolah, keluarga,

dan masyarakat khususnya para birokrat/instansi yang dikunjungi

oleh para peserta didik untuk dimintai keterangannya; dan

6. Belum terbiasanya pembiasaan jalinan kerjasama kelompok

tim para peserta didik, dengan kesadaran, karena jika ide atau

gagasan terlalu banyak dan tidak dapat dipertemukan, masalah

akan sulit dipecahkan.

b. Peluang Strategi Pembelajaran Portofolio :

1. Dalam kurikulum baru, diharapkan topik materi pembelajaran

tidak terlalu banyak, namun dimuat satu sampai 2 topik atau

materi pelajaran per semester, sehingga strategi pembelajaran

portofolio dapat dilaksanakan tanpa kekurangan waktu atau

menyalahi apa yang telah digariskan dalam kurikulum. Strategi

ini dapat dilakukan satu tahun satu kali;
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2. Hak otonomi mengajar pada guru dalam mengembangkan

kemampuan, kemauan, daya nalar, serta fungsi perannya sebagai

fasilitator, mediator, motivator, dan rekonstruktor pembelajaran

di dalam kelas;

3. Tukar pendapat, informasi, pengetahuan untuk meningkatkan

daya nalar dan pengetahuan dengan rekan guru pada MGMP

PKn setempat;

4. Kerjasama/kolaborasi antara Kepala Sekolah dan pihak Dewan

Sekolah/Komite Sekolah untuk menangani masalah pendanaan;

5. Kerjasama/kolaborasi antara pihak sekolah dengan pemerintah

setempat;

6. Peserta didik dapat mengunjungi instansi/lembaga pemerintah

yang terkait untuk mencari atau memperoleh informasi yang

dibutuhkan.

c. Ancaman Strategi Pembelajaran Portofolio :

1. Belum diberikannya hak otonomi mengajar, sehingga guru masih

terikat pada keharusan sebagai pelaksana kurikulum, sedangkan

guru harus dapat menjadi pengembang kurikulum praktis di

dalam kelas;

2. Kurang kesadaran guru dalam mengembangkan kemampuan

dan kemauan dalam melaksanakan fungsi perannya;

3. Tidak ada dukungan moril serta bantuan dana dari pihak sekolah;

4. Kurangnya kerjasama antara para guru, kepala sekolah, dewan

sekolah, orang tua peserta didik, dan instansi/lembaga

pemerintah serta masyarakat setempat.
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MODEL PEMBELAJARAN NILAI, NORMA,

DAN MORAL YANG BERKONSTITUSIONAL

DALAM PKN DAN PENDIDIKAN IPS
Aminsyah

I PENDAHULUAN

Karakteristik proses pembelajaran PKn, dalam pelaksanaannya

harus mampu membentuk  Warga Negara Indonesia yang baik (citizen ship)

dalam proses pembelajaran yang utuh (holistik), diharapkan mampu

menyentuh kedalaman kajian rasio dan rasa. Selanjutnya dikatakan BSNP

(Depdiknas, 2007:2): “Sehubungan dengan itu, mata pelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan mencakup dimensi pengetahuan, ketrampilan, dan nilai-

nilai kewarganegaraan, seperti nampak pada Struktur Keilmuan Mata

Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.“

Mendesain pengembangan model pembelajaran ini diharapkan

menghasilkan suatu inovasi baru untuk meningkatkan intensitas kemampuan

siswa dalam proses pembelajaran dikelas untuk mencapai tujuan yang

diharapkan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang tertuang

dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV.

II PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN NILAI, NORMA DAN

   MORAL YANG BERKONSTITUSIONAL

2.1 Teori Belajar

Menurut Skinner (Dimyati dan Mudjiono,2009:9) berpandangan

belajar adalah suatu prilaku. Pada saat orang belajar, maka responnya

menjadi lebih baik. Sebaliknya, bila ia tidak belajar maka responnya menurun.

Selanjutnya Skinner (Asri Budiningsih, 2005 :24) dikatakan hubungan antara

stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya,

yang kemudian akan menimbulkan perubahan tingkah laku.  Demikian juga

dengan respon yang dimunculkan ini pun akan mempunyai konsekuensi-
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konsekuensi. Konsekuensi-konsekuensi inilah yang pada gilirannya akan

mempengaruhi atau menjadi pertimbangan munculnya perilaku.

Skinner (Barlow,1985) mengartikan belajar sebagai suatu proses

adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif.

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2009:9) dalam belajar ditemukan adanya:

1. Kesempatan terjadinya peristiwa yang menimbulkan proses

pembelajaran

2. Respon si pembelajar, dan

3. Konsekuensi yang bersifat menguatkan respon tersebut.

Selanjutnya Dimyati dan Mujiono (2009:11) menulis:

1. Belajar merupakan interaksi antara “keadaan internal dan proses

kognitif siswa” dengan stimulus dari lingkungan “

2. Proses kognitif tersebut menghasilkan suatu hasil belajar. Hasil

belajar tersebut terdiri dari informasi verbal, ketrampilan intelek,

ketrampilan motorik, sikap, dan siasat kognitif.

2.2 Jenis Belajar

UNESCO mengeluarkan kategori jenis belajar yang dikenal sebagai

empat pilar dalam kegiatan belajar (Suhaenah, 2000):

1. Lerning to know

Kategori ini memfokuskan tentang pengetahuan dasar dan umum

dengan kesempatan untuk bekerja pada bidang khusus yang terus

berkembang sesuai dengan perkembangan IPTEK dan kegiatan sosial

ekonomi. Pada lerning to know ini terkandung makna bagaimana belajar.

Dalam hal ini ada tiga aspek : apa yang dipelajari, bagaimana caranya, dan

siapa yang belajar.

2. Learning to do

Di Indonesia pernah berkembang istilah makarya, merupakan

dimensi kecakapan manusia yang melengkapi berpikir, berprakarsa dan

mengasah rasa. Hal ini juga dikaitkan dengan dunia kerja, membantu

seseorang mampu mempersiapkan diri untuk mencari nafkah. Jadi dalam

hal ini menekankan perkembangan ketrampilan untuk yang berhubungan

dengan dunia kerja.
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3. Learning to live together

Belajar ini ditekankan seseorang/pihak yang belajar, mampu hidup

bersama, dengan memahami orang lain, sejarahnnya, budayanya dan

mampu berinteraksi dengan orang lain secara harmonis.

4. Learning to be

Belajar ini ditekankan pada pengembangan potensi insani secara

maksimal. Setiap individu didorong untuk berkembang dan

mengaktualisasikan diri. Dengan learning to be seseorang akan mengenal

jati diri, memahami kemampuan dan kelemahannya dengan kompetensi-

kompetensinya akan membangun pribadi yang utuh (Sardiman et al, 2004:6)

2.3 Sumber Belajar

Menurut Rohani (1997:102) sumber belajar (lerning resources)

dalam arti luas adalah: “segala macam sumber yang ada diluar diri

seseorang (peserta didik) dan memungkinkan (memudahkan)  terjadinya

proses belajar.Sumber-sumber belajar itulah yang memungkinkan kita

berubah dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti,

dan dari tidak terampil menjadi terampil.”

Menurut Roestiyah (1989) sumber-sumber belajar adalah :

1. Manusia (dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat)

2. Buku/perpustakaan

3. Media massa (majalah, surat kabar, radio, tv, dan lain-lain)

4. Lingkungan alam, sosial dan lain-lain

5. Alat pelajaran (buku pelajaran, peta, gambar,kaset, tape, papan

tulis, kapur, spidol, dan lain-lain);

6. Museum (tempat penyimpanan benda-benda kuno)

2.4 Evaluasi Pembelajaran

Mansyur, et all (2009: 5) menyatakan: “ Dalam setiap aktivitas

kegiatan evaluasi selalu menjadi bagian yang sangat krusial untuk

menentukan apakah aktivitas yang telah dilakukan berhasil atau tidak. Oleh

karena itu, seyogyanya kegiatan evaluasi harus dilakukan secara terencana,

terprogram, dan terpercaya.
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Nitko & Brookhart (2007) mendefinisikan evaluasi sebagai: “suatu

proses penetapan nilai yang berkaitan dengan kinerja dan hasil karya siswa.

Fokus evaluasi dalam konteks ini adalah individu yaitu prestasi yang dicapai

kelompok siswa atau kelas. Sudut pandang ini melihat bahwa evaluasi

merupakan suatu proses penentuan sejauh mana tujuan pendidikan telah

tercapai. Konsekuensi logis dari pandangan ini, mengharuskan evaluator

untuk mengetahui betul tentang tujuan yang ingin dievaluasi. Dalam konteks

ini yaitu prestasi belajar,sikap,prilaku, motivasi, motivasi diri, minat, tanggung

jawab (Mansur, et all., 2009: 7).

Kirkpatrick (1998) menyarankan tiga komponen yang harus di

evaluasi dalam pembelajaran yaitu pengetahuan yang dipelajari,ketrampilan

apa yang dikembangkan, dan sikap apa yang perlu diubah. (Mansur, eta ll,

2009: 9). Menurut Mansur et all (2009: 25) “ Hasil belajar menurut Blomm

(1976) mencakup peringkat dan tipe prestasi belajar,kecepatan belajar, dan

hasil afektif. Andersen (1981) sependapat dengan Bloom bahwa karakteristik

manusia meliputi cara yang tipikal dari berpikir, berbuat, dan perasaan.

Tipikal berpikir berkaitan ranah kognitif, tipikal berbuat berkaitan dengan

ranah psikomotor, dan tipikal perasaan berkaitan dengan ranah afektif. Ketiga

ranah tersebut merupakan karakteristik manusia dan dalam bidang

pendidikan ketiga ranah tersebut merupakan hasil belajar

Mansur, et. All (2009: 26) menyatakan: “Krathwohl (1961)

menyatakan bahwa jika ditelusuri, hampir semua tujuan kognitif mempunyai

komponen afektif. Dalam pembelajaran sains,  misalnya    didalamnya ada

komponen sikap ilmiah. Sikap ilmiah adalah komponen afektif. Peringkat

ranah afektif menurut taksonomi Krathwohl ada lima, yaitu: “receiving

(attending), responding, valuing, organization,dan characterization.“

III MODEL PEMBELAJARAN

3.1 Pengembangan Model Pembelajaran

Menurut Agus Suprijono (2009:46): “model pembelajaran ialah pola

yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran

dikelas maupun tutorial”. Guru dalam implementasi model pembelajaran
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harus mampu membuka pola pemikiran yang membuat desain model

pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan kondisional, dengan demikian,

peserta didik terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai konsep yang

dipelajari secara holistik, bermakna, otentik, dan aktif.

Untuk membangun penjiwaan pengembangan model

pembelajaran  tentang nilai, norma, dan moral yang berkonstitusional  ini

maka penulis, melihat pada sisi teori :

1. Teori Belajar Menurut Jiwa Daya

Menurut teori ini, jiwa manusia terdiri dari bermacam-macam daya

Witherington (1982): “ Masing-masing daya dapat dilatih dalam rangka untuk

memenuhi fungsinya. Untuk melatih suatu daya itu dapat dipergunakan

berbagai cara atau bahan. Sebagai contoh untuk melatih daya ingat misalnya

belajar. Yang penting dalam hal ini bukan penguasaan bahan atau materinya,

melainkan hasil dari pembentukan dari daya-daya itu. Kalau sudah demikian

maka seseorang yang belajar akan berhasil. (Sardiman et all, 2004:9).

2. Teori Belajar Gestalt

Teori ini berpandangan bahwa keseluruhan lebih penting dari

bagian-bagian/unsur. Sebab keberadaannya keseluruhan itu juga lebih dulu.

Tokoh penting adalam pengamatan teori belajar ini adalah Koffka, dimana

kegiatan pengamatan keterlibatan pancaindera itu sangat penting (Sardiman

et all, 2004:9). Merujuk pada pengembangan model pembelajaran diarahkan

terbangun proses pembelajaran  interaktif luas yang kebermaknaan dimana

dalam desain strategi pembelajaran antara yang satu dengan yang lain

misalnya antara model dan media harus mampu menggali dari kajian yang

terdalam dari siswa dan dalam hal ini penulis menawarkan sebuah

pengembangan model  pembelajaran yang tepat yaitu dengan dukungan

pengembangan pendekatan qalbu yang selanjutnya akan diterapkan dengan

pendekatan dengan model pembelajaran yang didukung oleh media yang

tepat akan membawa siswa pada proses pembelajaran bermakna dan

berbekas,  apabila qalbunya bergetar maka secara empirik akan terus

membawa pada proses yang berkelanjutan sehingga bagai nuansa musik

legendaris yang selalu enak dilakukan karena akan terjadi pergulatan “rasa”



294 Aminsyah

yang tinggi sehingga kecerdasan anak akan lahir dari segi kecerdasan

intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spritual.

Dihubungkan dengan Pendapat Doni Koesoema (2010: 211)

tentang nilai-nilai dalam pendidikan karakter, salah satunya dikatakan adalah:

“Menghidupi nilai moral. Nilai inilah yang oleh Sokrates diacu sebagai sebuah

panggilan untuk merawat jiwa. Jiwa inilah yang menentukan apakah

seseorang itu sebagai individu merupakan pribadi yang baik atau tidak.

Maka,nilai-nilai moral ini sangatlah vital bagi sebuah karakter. Tanpa

menghormati nilai-nilai moral ini, pendidikan karakter akan bersifat

superfisial. Nilai-nilai moral yang berguna dalam masyarakat kita tentunya

akan semakin efektif jika nilai ideologi bangsa, yaitu nilai moral dalam

Pancasila menjadi jiwa bagi setiap karakter. Sebab Pancasila merupakan

dasar negara kita. Tanpa penghayatan niai-nilai yang terkandung dalam

Pancasila, bangsa kita bisa berada di ambang kehancuran, dan masyarakat

kita yang berbhinneka tidak akan merasa sebagai satu kesatuan “

Menurut Muchson (2003:31) dalam pembelajaran nilai, norma dan

moral dikenal adanya strategi atau pendekatan pembelajaran yang dinamai

Value Clarification Technique (VCT) atau Teori Kejelasan Nilai. Dalam  proses

pengembangan model pembelajaran pada pendekatan akademis

sebaiknya mengawinkan antara pembenaran skeptis yang cendrung

kebenarannya relative, rasional dan faktual  dengan kebenaran rasa (qalbu)

yang bersumber agama, sehingga dalam perkembangan akademis anak

didik tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah atau Sunatullah,

dimana dampaknya bagi kemanusiaan (humaniora) bermaslahat bagi

kepentingan manusia dan alamnya dalam rangka menumbuhkan kesadaran

berkonstitusi yang utuh (baik lahir maupun batin).

IV PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN DALAM

    PEMBELAJARAN NILAI, NORMA, MORAL YANG BERKONSTITUSIONAL

Menurut Gagne & Reiser (1983) (Gafur, Abdul, 2003:27) dalam

hubungannya dengan pembelajaran media diartikan sebagai sarana fisik

yang digunakan untuk mengkomunikasikan atau menyampaikan pesan
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pembelajaran kepada siswa. Menurut Abdul Gafur (2003:27): Media sebagai

alat atau sarana fisik penyampaian pesan dibedakan menjadi dua, yaitu

perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat lunak lazim disebut sebagai

alat penampil pesan, misalnya pesawat radio, pesawat televisi digunakan

sebagai alat untuk menampilkan pesan berupa suara gambar, dan kombinasi

gambar dan suara. Sedangkan perangkat lunak adalah sarana penyimpan

pesan, misalnya kaset menyimpan suara, film, untuk menyimpan gambar,

buku untuk menyimpan tulisan atau gambar.

Menurut Gertach dan Ely (Arsyad, 2002:3) menyatakan bahwa

media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau

kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu

memperoleh pengetahuan, ketrampilan atau sikap.

Penulis dalam penggunaan media pembelajaran yang mendukung

model pembelajaran nilai, norma dan moral yang berkonstitusional ini

merancang desain dalam bentuk Power Point Interaktif dengan daya dukung

peta konsep, uraian materi, ilustrasi musik dan gambar yang memperdalam

kompetensi kognitif, apektif dan psikomotorik dengan penekanan pada rasio

dan rasa (qalbu). Media pembelajaran sangat penting dalam

pengembangan model pembelajaran nilai, norma dan moral yang

berkonstitusional maka perlu dikembangkan dengan daya dukung  media

pembelajaran interaktif dengan alasan pada sejauh mana media itu

mendukung terjadinya proses pembelajaran bagi peserta didik.

V KARATERISTIK PEMBELAJARAN PKn

Karakteristik pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ini

peneliti mendalami berdasarkan BSNP Petunjuk teknis Pengembangan

Silabus dan Contoh/Model Silabus (Depdiknas, 2007:1) :

“ Sejalan dengan ide pokok mata pelajaran Pendidikan Kewaranegaraan

yang ingin membentuk warga negara yang ideal yaitu warga negara yang

memiliki keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,

pengetahuan, ketrampilan, dan nilai-nilai sesuai dengan konsep dan prinsip-

prinsip kewarganegaraan.Pada gilirannya, warga negara yang baik tersebut
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diharapkan dapat membantu terwujudnya masyarakat yang demokratis

konstitusional“.

Menurut BSNP (Depdiknas, 2007:3): “ Secara garis besar Mata

Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terdiri dari:

1. Dimensi pengetahuan Kewarganegaraan (Civics Knowledge)

yang mencakup bidang politik, hukum dan moral. Secara lebih

terperinci, materi pengetahuan kewarganegaraan meliputi

pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan proses demokrasi,

lembaga pemerintahan dan non pemerintahan, identitas

nasional, pemerintahan berdasar hukum (rule of law) dan

peradilan yang bebas dan tidak memihak, konstitusi, sejarah

nasional, hak dan kewajiban warga negara,hak asasi manusia,

hak sipil, dan hak politik.

2. Dimensi ketrampilan kewarganegaraan (civics skills) meliputi

ketrampilan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara,misalnya berperan serta aktif mewujudkan

masyarakat madani (civil society), ketrampilan mempengaruhi

dan monitoring jalannya pemerintahan,dan proses

pengambilan keputusan politik, ketrampilan memecahkan

masalah-masalah sosial, ketrampilan mengadakan koalisi,

kerjasama,dan mengelola konflik

3. Dimensi nila-nilai kewarganegaraan (civics values) mencakup

antara lain percaya diri, komitmen,penguasaan atas nilai

religius,norma dan moral luhur, nilai keadilan, demokratis,

toleransi, kebebasan individual, kebebasan berbicara,

kebebasan pers, kebebasan berserikat, dan berkumpul, dan

perlindungan terhadap minoritas.

Dari karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan dan dimensi-

dimensi yang dikembangkan tentu dengan pendekatan kompetensi,

komitmen,  dan membangun kepercayaan diri yang kuat akan menghasilkan

“ Warga Negara, yang berpengetahuan, terampil dan berkepribadian “.



297Aminsyah

VI MATERI PEMBELAJARAN NILAI, NORMA DAN MORAL DALAM

     KEHIDUPAN BERKONSTITUSIONAL

Mempertajam materi nilai, norma dan moral yang berkonstitusional

itu adalah sebagai berikut :

6.1 Pengertian Nilai

Nilai menurut Bambang Daroeso (1986) : “bahwa nilai adalah

kualitas atau penghargaan terhadap sesuatu, yang dapat menjadi dasar

penentu tingkah laku seseorang” (Muchson, 2003:6).Sementara itu Widjaja

(1985) mengemukakan: “menilai berarti menimbang, yaitu kegiatan

menghubungkan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain (sebagai standar),

untuk selanjutnya mengambil keputusan” ( Muchson, 2003:6).

Melihat dari pendekatan nilai itu maka nilai merupakan  sesuatu

yang abstrak, bukan sesuatu yang kongkrit, yang hanya bisa dipikirkan,

dipahami dan dihayati. Nilai berkaitan dengan cita-cita, harapan, keyakinan

dan hal-hal lain yang bersifat batiniah. Nilai adalah suatu kualitas bukan

kuantitas. Nilai adalah sesuatu yang ideal bukan faktual. Dalam bahasa

filsafat nilai berkaitan dengan das sollen (apa yang seharusnya), bukan das

sein (apa yang senyatanya)

6.2 Norma-Norma

Menurut Muchon (2003:8)  norma adalah  “ kaidah atau aturan-

aturan yang berisi petunjuk tentang tingkah tingkah laku yang wajib dilakukan

atau tidak boleh dilakukan oleh manusia yang bersifat mengikat. Kata

“mengikat” disini berarti bahwa setiap orang dalam lingkungan berlakunya

norma itu wajib menaatinya. Kepada pelanggar norma akan dikenai sanksi

tertentu. Tujuan dari diberlakukannya suatu norma pada dasarnya adalah

untuk menjamin terciptanya ketertiban masyarakat.”

Pada kehidupan masyarakat ada 4 (empat) norma yang berlaku

yan keempatnya dibedakan atas sumber, ruang lingkup berlaku, dan

sanksinya, yaitu:

1. Norma Agama

2. Norma Kesusilaan

3. Norma Kesopanan
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4. Norma Hukum

6.3 Moral.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Muchson, 2003:10) moral

disinonimkan dengan akhlak, budi pekerti, atau susila. Menurut Ghazali

(Muchson, 2003:11) akhlak adalah ’ sebagai padanan kata moral adalah

perangai, watak, tabiat yang menetap kuat dalam jiwa manusia dan

merupakan sumber timbulnya perbuatan tertentu secara mudah dan ringan,

tanpa dipikirkan atau direncanakan sebelumnya. Dalam konteks lain yang

tidak termasuk dalam uraian ini, kata moral juga sering digunakan sebagai

pengganti kata mental atau spirit’.

Hubungan nilai, norma dan moral Muchson (2003:13) mengatakan:

“ Dengan demikian secara hirakhis dapat dikemukakan bahwa nilai

merupakan landasan dari norma, selanjutnya norma menjadi dasar

penuntun dari moralitas manusia, yakni sikap dan perbuatan yang baik “

Sejalan dengan hal ini Dwi Atmono dalam pidato Pengukuhan Guru

Besar Dalam Bidang Pendidikan Ekonomi Pada Fakultas Keguruan dan

Ilmu Pendidikan  di sampaikan pada Sidang Terbuka Senat Universitas

Lambung Mangkurat Banjarmasin pada tanggal 7 Pebruari 2011

mengatakan :

“Manusia selaku individu, hidup dan berkembang dalam masyarakat

terikat dengan norma dan nilai untuk tujuan masyarakat. Nilai dan

norma ditransformasikan dan disosialisasikan sejak bayi hingga

dewasa sehingga menyatu dan melembaga membentuk sumber

energi kolektif, masyarakat, bangsa dan negara energi kolektif

masyarakat merupakan pengikat dan pengontrol masyarakat,

terekspresi dalam prilaku. Bila enerji kolektif hancur, maka hancur

pulalah keharmonisan, keseimbangan, keserasian dan keserasian

dalam masyarakat” (2011: 3).

Dari sini maka akan menjadi sangatlah menarik apabila dikaji dalam

proses pembelajaran karena untuk membangun kesadaran berkonstitusi

perlu didukung oleh kajian mendalam pada aspek nilai, norma, dan moral

dengan pendekatan model pembelajaran dan media pembelajaran yang

tepat untuk membangun konstruktivisme berpikir yang realitas, objektif, faktual



299Aminsyah

dan secara filosofis memerlukan rasa yang tinggi sebagai bentuk penjiwaan

pada anak didik.

VII PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN NILAI, NORMA, DAN

    MORAL YANG BERKONSTITUSIONAL

Pengembangan Model Pembelajaran Nilai, Norma dan Moral Yang

Berkonstitusional, penulis ambil dari hasil penelitian penulis (2012 : 162)

dengan langkah sebagai berikut  :

1. Guru menyampaikan apersepsi, dan  tujuan pembelajaran yang

terdapat dalam Rencana  Pelaksanaan Pembelajaran

2. Guru melaksanakan proses pembelajaran  untuk mengeksplorasi

daya konstruksi proses pembelajaran siswa dari kemampuan

kognisi sampai pada penjiwaan (rasa)

3. Setelah itu secara  perorangan, siswa  (berbagi) informasi dengan

siswa lain / dengan teman sebangku atau berelaborasi tentang

kemampuan kognisi sampai pada penjiwaan (rasa)

4. Beberapa orang siswa mewakili maju kedepan kelas untuk

menyampaikan tentang pengalaman belajarnya pada hari itu

tentang nilai, norma, dan moral yang berkonstitusional

5. Dilaksanakan penilaian atau evaluasi hasil proses pembelajaran.

Ternyata pelaksanaan pengembangan model pembelajaran nilai,

norma dan moral yang berkonstitusional ini dari hasil penelitian penulis

(2012:162) setelah dilakukan uji penelitian R & D dalam skala mikro

ditemukan bahwa: Hasil proses pembelajaran siswa dilihat dari siklus I pada

hasil tes di siklus I adalah rerata hasil tes 88 % dengan rerata hasil rasa 83

%, sedangkan di siklus II rerata hasil tes 94 % dengan rerata rasa 97 %

dimana berdasarkan pendekatan KKM yaitu 7,0 sebagai indikator ketuntasan

belajar minimum, maka pelaksanaan pengembangan model pembelajaran

nilai, norma dan moral berkonstitusional untuk siswa tercapai 100 %.

Rasionalitas pelaksanaan model pembelajaran nilai, norma dan
moral yang berkonstitusional, hendaknya didukung oleh kemampuan



300 Aminsyah

guru dalam aktivitas prima dalam mengkonstruksi rasio dan rasa dalam
sebuah proses pembelajaran sehingga kebermaknaan melibatkan
totalitas siswa dalam proses pembelajaran menjadi suatu daya dukung
pendidikan berkarakter.
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KINERJA PROFESIONAL

GURU IPS KOTA BANJARBARU
Aidil Abdi Rachman

I PENDAHULUAN

Pembangunan nasional dibidang pendidikan adalah upaya

meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat

yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang

Dasar 1945. UUD 1945 dijabarkan melalui Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang  Sistem Pendidikan Nasional,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru

dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun

2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional serta Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru menjadikan

landasan dan pedoman untuk mengembangkan tugas keprofesionalan guru

semakin menjanjikan.

Hanya saja, berdasarkan kondisi obyektif, pembelajaran IPS,

terutama di SMPN di Kota Banjarbaru, terdapat kesenjangan antar

pencapaian standar akademik dan standar performans guru yang berakibat

kepada peserta didik kurang memahami materi ajar sehingga tidak mampu

menghubungkan antara apa yang mereka pelajari dengan dunia nyata. Hal

tersebut diperparah dengan peserta didik kurang bergairah dalam menerima

mata pelajaran IPS karena guru mengajar secara monoton; membeberkan

fakta-fakta, tidak up to date, dan tidak berorientasi ke depan (peristiwa belaka).

Kondisi obyektif demikian menandakan, guru tidak memiliki

kompetensi memadai dalam pembelajaran IPS. Padahal, guru memegang

peran sangat penting. Idealnya, dalam pembelajaran diperlukan interaksi

yang baik antara guru dan peserta didik sehingga materi pelajaran IPS
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memotivasi belajar. Wina Sanjaya (2010: 21), mengemukakan peran guru

sebagai:

1. Guru sebagai sumber belajar

2. Guru sebagai fasilitator

3. Guru sebagai pengelola

4. Guru sebagai Demonstrator.

5. Guru sebagai pembimbing

6. Guru sebagai motivator

7. Guru sebagai evaluator

Selanjutnya Soewarso (2000) mengemukakan bahwa guru IPS

dituntut kreatif didalam mengembangkan proses belajar mengajar. Kreatifitas

pengajar IPS ini dikuatkan dengan kemampuan dan kecakapannya dalam

mengembangkan konsep-konsep IPS. Hal tersebut sebagaimana ditulis

Freeman yang dikutip Steel dalam I Gde Widja (1989) penyajian IPS nyatanya

adalah suatu proses yang rumit dan memerlukan kemampuan profesional

yang tinggi untuk mengajarkannya.

Tepatnya, untuk mengajarkan IPS diperlukan guru yang mempunyai

kompetensi profesional sebagaimana dikemukakan Moh. Uzer Usman

(2001):

1. Kemampuan menguasai landasan pendidikan

2. Kemampuan menguasai bahan ajar

3. Kemampuan menyusun program pengajaran

4. Kemampuan melaksanakan program pengajaran

5. Kemampuan menilai hasil dan proses belajar mengajar yang

telah dilaksanakan

Tulisan berikut merupakan brifis penelitian yang mengungkapkan

kinerja guru IPS Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kota

Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Konsep kinerja berdasarkan

pendapat Byars & Rue (1991) dimana kinerja merujuk kepada tingkat

penyelesaian tugas-tugas yang membentuk pekerjaan seorang individu.
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Dalam hal ini kinerja yang mengacu pada tugas-tugas yang harus

diselesaikan oleh seorang guru. Kinerja guru tentu dipengaruhi pula berbagai

faktor sebagaimana dikemukakan Robert C. Mill dalam (Timpe, A.D. (1992)

kinerja seorang  guru bisa dipengaruhi oleh lingkungan sekolah, hubungan

yang menyenangkan antara guru dengan siswanya, guru dengan guru

lainnya, guru dengan pegawai tata usaha, guru dengan pesuruh sekolah,

guru dengan atasannya (kepala sekolah), maupun guru dengan masyarakat

yang ada di sekitar lingkungan kerjanya.

Hughes, Ginnet dan Curphy (1999 : 391) mengemukakan

Performance is affeted by more than a person’s motivation. Factors such as

intelegence, skill, and the availability of key resource can afect a person’s

behavior in accomplishing organizational goals ... “ Selanjutnya Suyadi

Prawiro Sentono (1999) mengatakan: kinerja atau performance adalah hasil

kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam

suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-

masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara legal, tidak

melanggar hukum dan sesuai dengan moral atau etika.

Dengan demikian, Guru harus mampu mempengaruhi siswanya.

Guru harus berpandangan luas dan kriteria bagi seorang guru ialah harus

memiliki kewibawaan (Cece, Djadja dkk 1992). Guru yang berwibawa dan

dapat mempengaruhi siswanya mempunyai peranan penting dalam

membentuk siswanya menjadi orang yang berguna dalam masyarakat

(Popham & Baker : 1992).

Selanjutnya, dalam kerangka membangun profesionalisme guru, menurut

Agus F Tamayong (Moh.Uzer 2008) guru profesional adalah orang yang memiliki

kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu

melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal.

Menurut Raka Joni T (1992) sebagai pekerja profesional, guru harus mampu

memantau dan meyakinkan mutu unjuk kerjanya (safe practioners), sehingga terwujud

salah satu pilar profesionalnya, yaitu kehandalan layanan, baik dari segi kemampuan

maupun dari segi integritasnya dalam mendahulukan kepentingan anak didik, dan

pilar lainnya adalah pengakuan akan penghargaan masyarakat dan pemerintah

terhadap layanan profesionalismenya.
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Profesionalisme tentu didukung kompetensi. Menurut Lardizabal A.S (1977)

kompetensi keguruan meliputi kompetensi kepribadian dan sosial, serta kompetensi

keguruan. Kompetensi tersebut merupakan modal dasar bagi seorang guru . Moh.

Uzer Usman (2001) menguraikan, khususnya keterampilan dasar mengajar

guru yang wajib dimiliki seorang guru, yaitu:

1. Keterampilan bertanya

2. Keterampilan memberi penguatan

3. Keterampilan mengadakan variasi

4. Keterampilan menjelaskan

5. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran

6.  Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil

7. Keterampilan mengelola kelas

8. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan

Dengan keterampilannya, guru mampu menguasai dan

mengembangkan materi pelajaran, merencanakan dan mempersiapkan

pelajaran sehari-hari, mengontrol dan mengevaluasi kegiatan siswa.

II PEMBELAJARAN IPS DI SMPN KOTA BANJARBARU

Di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, terdapat 16 SMPN dengan

78 orang pendidik setara D1/D3 sebanyak 10 orang, setara S1 Program

Studi  Sejarah sebanyak 24 orang, setara S1 program Studi Geografi

sebanyak 9 orang, setara program Studi Ekonomi sebanyak 23 orang, setara

pendidikan S1 lain-lain /Akta IV sebanyak 12 orang. Status kepegawaian

terdiri dari guru PNS berjumlah 48 orang, guru CPNS sebanyak 21 orang,

guru GTT sebanyak 9 orang.

Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SMPN sebagaimana

termaktub dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ( KTSP). Dalam

praktiknya pelajaran IPS ini diajarkan 4 jam pelajaran setiap minggu, 1 jam

pelajaran terdiri dari 40 menit. Sebagian besar guru yang mengajar pelajaran

IPS memegang sertifikat keprofesionalannya (Sertifikasi), dalam artian
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bahwa mereka memiliki kompetensi yang sudah diakui oleh Lembaga yang

menangani keprofesionalan. Hal ini memiliki dampak yang positif pada

kegiatan pembelajaran.

2.1 Pembelajaran IPS

Gambaran objektif pembelajaran IPS dikota Banjarbaru:

1. Sosialisasi KTSP belum merata dilaksanakan kepada guru IPS

di kota Banjarbaru

2. Standar isi mata pelajaran IPS yang memuat Standar Kompetensi

dan Kompetensi Dasar terdapat dua masalah yaitu sequens dan

isi atau content

3. Penyusunan Program Silabus dan RPP, guru belum

memperlihatkan kekhasan pada satuan pendidikannya, guru

cenderung mengcopy dari buku teks atau dari MGMP

4. Stuktur Program mata pelajaran IPS tidak seimbang antara

alokasi waktu dan keluasan materi

5. Strategi pembelajaran guru cenderung menekankan pada

aktivitas guru (Teacher Centered) bukan pada aktivitas siswa

(Learning Centered ).

6. Penilaian yang dilakukan tidak memenuhi standar penilaian

acuan norma (PAN) dan penilaian acuan kriteria (PAK)

7. Sarana pembelajaran belum memadai sehingga proses

pembelajaran tidak mencapai harapan

8. Kualifikasi guru tidak memahami konsep dan teori pembelajaran

IPS.

Ada pun kinerja guru SMPN Kota Banjarbaru dalam menjalankan

tugas profesionalnya:

1. Sebagian besar guru IPS tidak menyusun sendiri program

     tahunan.

2. Sebagian besar program tahunan yang dimiliki oleh guru IPS

hasil kerja MGMP (Copy paste)



308 Aidil Abdi Rachman

3.  Kinerja guru IPS dalam menyusun Program Semester

4. Sebagian besar dokumen program semester yang dimiliki oleh

guru IPS hasil copy paste dari hasil kerja MGMP, artinya guru

IPS kota Banjarbaru tidak melaksanakan penyusunan program

semester.

5.  Sebagian besar dokumen program penyusunan SK dan KD

yang dimiliki oleh guru IPS hasil copy paste dari hasil kerja

MGMP, artinya guru IPS kota Banjarbaru tidak melaksanakan

penyusunan program SK dan KD

6. Sebagian besar dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP) yang dimiliki oleh guru IPS hasil copy paste dari hasil

kerja MGMP, artinya guru IPS kota Banjarbaru tidak

melaksanakan penyusunan Rencana Pembelajaran (RPP)

7. Sebagian besar dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP) tidak sesuai dengan situasi dan kondisi, sarana dan

prasarana sekolah yang bersangkutan.

8. Sebagian besar guru IPS di kota Banjarbaru tidak membawa/

menggunakan dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP) yang dimilikinya dalam melaksanakan proses

pembelajaran

9. Dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang

dimilikinya hanya dipergunakan apabila diadakan supervisi kelas

oleh kepala sekolah atau pengawas, artinya guru tidak

menggunakan RPP dalam melaksanakan proses pembelajaran

Dalam melaksanakan pembelajaran guru SMPN Kota Banjarbaru

dalam tugas profesionalnya:

1. Sebagian besar guru IPS tidak melaksanakan apersepsi dalam

membuka pembelajaran

2. Sebagian besar guru IPS tidak melaksanakan motivasi dalam

membuka pembelajaran
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3. Sebagian besar guru IPS dalam menyampaikan pembelajaran

tidak menguasai materi/bahan pembelajaran

4. Sebagian besar guru IPS dalam menyampaikan pembelajaran

dengan cara mencatat/mendiktekan materi / bahan

pembelajaran.

5. Sebagian besar guru IPS tidak memahami fungsi metode

pembelajaran

6. Sebagian besar guru IPS dalam pembelajaran tidak

menggunakan metode pembelajaan (ceramah)

7.  Sebagian besar guru IPS dalam pembelajaran tidak

memahami fungsi dan tujuan media atau alat peraga

8.  Sebagian besar guru IPS tidak menggunakan media/alat

peraga dalam pembelajaran

9.  Sebagian besar guru IPS dalam melaksanakan interaksi

pembelajaran hanya satu arah ( teacher centered instructional

strategies)

10.  Sebagian besar guru IPS dalam melaksanakan interaksi

pembelajaran bersifat otoriter, intruksional

11. Sebagian guru IPS dalam menutup pembelajaran tidak

melaksanakan penguatan pada materi yang dianggap

pokok

12.  Sebagian guru IPS pada akhir penyampaian materi tidak

melaksanakan kesimpulan ( kalau pun ada kesimpulan

dilakukan guru)

13.  Sebagian guru IPS dalam akhir penyampaian materi tidak

memberikan tugas / penugasan pada siswa

Dalam melaksanakan penilaian guru SMPN Kota Banjarbaru dalam

tugas profesionalnya:

1. Sebagian besar guru IPS tidak melaksanakan analisis ulangan

harian, ulangan tengah semester dan ulangan semester

2. Sebagian besar guru IPS tidak melaksanakan program

perbaikan dan pengayaan
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3. Sebagian besar guru IPS tidak memiliki dokumen penilaian (

tidak memiliki arsip penilaian)

4. Sebagian besar guru IPS dalam penilaian tidak menggunakan

acuan norma (PAN) dan acuan Kriteria PAK)

5. Sebagian besar guru IPS dalam melaporkan hasil penilaian

kepada wali kelas tidak lengkap dari  Nilai tugas, Nilai

Ulangan Harian, Ulangan tengah semester, ulangan semester

( Nilai diberikan pada wali kelas nilai jadi / nilai raport)

III PEMBAHASAN

3. 1 Pembelajaran IPS di SMPN Kota Banjarbaru

3.1.1 Sosialisasi KTSP

Sebagian besar guru IPS Kota Banjarbaru belum paham tentang

KTSP, padahal sosialisasi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/

Kabupaten/Kota, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan guru

instruktur tingkat nasional dan daerah. Karena itu, sosialisasi KTSP hendaknya

tidak hanya mengandalkan pada instansi yang bersifat struktural seperti BSNP,

Dinas Pendidikan, baik itu Provinsi, Kabupaten/ Kota dan lain-lain. Sekolah

dalam hal ini lebih berperan aktif dalam melaksanakan sosialisasi. Hendaknya

sekolah sendiri secara internal melaksanakan sosialisasi KTSP. Sekolah dapat

menggunakan guru yang telah dilatih untuk menjadi instruktur dalam pelatihan

KTSP. Adanya kepedulian dari Kepala Sekolah untuk pelatihan KTSP, tetapi

dana harus dicarikan solusinya.

Pembelajaran IPS di SMPN dikota Banjarbaru seharusnya

melaksanakan proses pembelajaran seperti yang dirumuskan dalam standar

proses pendidikan, akan tetapi dalam praktiknya pembelajaran IPS di kota

Banjarbaru tidak memenuhi standar pendidikan karena kurikulum KTSP

yang semestinya di pahami oleh guru tidak tersosialisasikan secara merata.

Standar proses pendidikan berisi tentang bagaimana seharusnya

proses pembelajaran dapat menjadi pedoman bagi guru dalam pengelolaan

pembelajaran, disekolah-sekolah yang ada dikota tentu tidak akan sama
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dengan sekolah yang ada dipedesaan, sekolah yang ada di kota dengan

dukungan orang tua dan masyarakat, dengan sarana dan prasarana yang

memadai akan memiliki kualitas pembelajaran yang lebih bagus

dibandingkan dengan sekolah-sekolah di pedesaan dengan sarana dan

prasarana yang terbatas, serta dukungan orang tua yang sangat rendah.

Standar proses pendidikan diarahkan untuk mencapai standar

kompetensi lulusan. Dengan demikian,standar kompetensi lulusan

merupakan sumber atau rujukan utama dalam menentukan standar proses

pendidikan. Karena itu, sebenarnya standar proses pendidikan bisa

dirumuskan dan diterapkan manakala telah tersusun standar kompetensi

lulusan.

Lemahnya proses pembelajaran yang dikembangkan disebabkan

oleh tidak tersosialisasinya kurikulum KTSP pada guru-guru IPS, akibatnya

kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran tidak merata dalam

memahami kurikulum yang menjadi landasan dalam proses pembelajaran.

3.1.2 Berorientasi pada buku teks

Guru IPS SMPN Kota Banjarbaru dalam proses pembelajaran belum

mengacu sepenuhnya pada kurikulum karena lebih memilih pada buku teks

yang dianggap sudah menjabarkan kurikulum. Untuk itu tidak jarang guru

yang tahu kurikulum hanya sebatas wacana, bukan pada dokumen kurikulum

yang sebenarnya. Buku teks menjadi sarana yang memadai dalam

menjabarkan kurikulum. Kondisi ini jelas salah, karena seharusnya guru sendiri

yang harus menjabarkan dan mengembangkan kurikulum.

Dokumen standar isi yang memuat Standar Kompetensi dan

Kompetensi Dasar perlu ditata kembali. Pada tingkat SMP ada dua pilihan,

yaitu:  pertama kalau ingin mengembangkan IPS Terpadu, maka SK dan KD

yang dikembangkan harus lebih menggunakan pendekatan tematis. Kedua,

apabila pada masing-masing ilmu sosial masih nampak maka

menggunakan model pengorganisasian yang korelasi. Materi yang

dicantumkan harus disederhanakan dan proporsional. Tidak ada

pengulangan materi pada jenjang berikutnya dan tidak ada penumpukan

materi pada semester-semester tertentu.
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3.1.3 Masalah Sequens dan Isi Mata Pelajaran IPS

Sequens yang digunakan tidak jelas konsepnya apakah menggunakan

pendekatan kronologis, kausalitas, tematis dan lainnya yang berdampak pada

materi yang tidak jelas urutannya, apakah diurut berdasarkan keluasan ruang

lingkup materi, unsur kronologis waktu atau yang lainnya. Tidak jelas konsepnya

apakah konsep Kurikulum IPS terpadu, Korelasi, atau terpisah-pisah. Walaupun

diberi nama IPS terpadu akan tetapi dalam kenyataannya SK dan KD tetap

terpisah-pisah antara Sejarah, Ekonomi, Geografi dan Sosiologi, sehingga materi

yang tercantum dalam SK dan KD tidak berurutan. Ada upaya untuk memadukan

dalam suatu tema yang diuraikan dalam KD yang beragam, misalnya KD nya

tersebut ada aspek Sejarah dan Geografi, tetapi cara memadukannya kurang

tepat, misalnya pada kelas VII semester I KD No 1.1. dan N0 1.2. tidak ada

kaitannya kalau melihat SK No 1. SK nya lebih dekat dengan geografi sedangkan

KD. No 1.2. berisikan sejarah. Pada sisi lain ada SK yang hanya Sejarah, Geografi,

Ekonomi, dan Sosiologi seperti pada kelas VII semester 2, SK No 4, 5, dan 6, SK

No 4 Geografi, SK No 5 Sejarah dan SK No 6 Ekonomi.

3.1.4 Penyusunan Silabus dan RPP

Guru dalam menyusun Silabus dan RPP belum banyak

memperlihatkan kekhasan pada satuan pendidikannya dan indikator dan

tujuan belum dirumuskan sendiri oleh guru. Ada kecenderungan, guru-guru

membuat indikator mengcopy dari buku teks dan dari MGMP. Selain itu

guru harus bisa membedakan rumusan indikator dan tujuan, sehingga tidak

rancu dalam merumuskan silabus dan RPP. Pemahaman terhadap

perbedaan indikator dan rumusan tujuan, ada perbedaan antara guru dan

pengawas dilapangan. Hal ini dapat menyulitkan guru dalam merumuskan

Silabus dan Indikator, karena kedudukan pengawas sebagai penilai kinerja

guru.

 Agar guru dapat menyusun Silabus dan RPP yang baik hendaknya

guru dapat mengenal dan mengidentifikasi apa yang menjadi ciri khas

sekolah dan daerahnya. Harus ada pedoman penyusunan Silabus dan RPP

baik yang bersifat umum maupun yang bersifat lokal. Pemahaman guru

terhadap kekhasan lokal perlu adanya sosialisasi dengan pihak pemda ,
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dinas pendidikan dan sekolah. Pemda harus menetapkan apa yang menjadi

keunggulan lokal dari daerah tersebut yang akan dituangkan dalam program

pendidikan. Program pemda tersebut kemudian disosialisasikan kepada

sekolah melalui dinas pendidikan.

3.1.5 Alokasi Waktu dan Keluasan Materi IPS

Struktur program mata pelajaran IPS hendaknya proporsional antara

lingkup materi dengan alokasi waktu yang disediakan. Perlu ditata ulang

struktur program mata pelajaran IPS. Apabila ruang lingkup materi akan

tetap seperti sekarang maka perlu ditambah alokasi waktunya. Sebaliknya

ruang lingkup materi disederhanakan. Penyederhanaan materi harus

menekankan pada materi-materi yang bersifat esensial.

3.1.6 Strategi Pembelajaran

Strategi pembelajaran guru cenderung menekankan pada aktivitas

guru (Teacher Centered) bukan pada aktivitas siswa (Learning Centered ).

Ada kecenderungan pemahaman IPS sebagai pelajaran hafalan. Strategi

pembelajaran hendaknya lebih menekankan pada aktivitas siswa. Metode

pembelajaran yang digunakan menuntut berbagai jenjang kemampuan

siswa tidak hanya pada level yang rendah, misalnya kemampuan menghafal.

Berbagai keterampilan berfikir dapat dilakukan dengan metode diskusi,

kemampuan melakukan penelitian atau observasi menggunakan metode

proyek, kemampuan afektif menggunakan metode role playing atau sosio

drama.

3.1.7 Penilaian

Penilaian yang dilakukan tidak memenuhi standar penilaian acuan

norma (PAN) dan penilaian acuan kriteria (PAK). Materi IPS dipahami sebagai

materi yang hapalan saja, sehingga tes yang digunakan pun lebih

menekankan pada hapalan. Padahal berbagai keterampilan berpikir dalam

IPS bisa diuji melalui penilaian yang dibuat oleh guru. Selayaknya guru

menggunakan berbagai model alat penilaian, seperti asesmen kinerja,

portofolio, dan jenis-jenis penilaian non tes. Penetapan penggunaan alat

penilaian tergantung kepada rumusan tujuan yang telah ditetapkan.



314 Aidil Abdi Rachman

3.1.8 Sarana Pembelajaran

Sarana pembelajaran belum memadai sehingga proses

pembelajaran tidak mencapai harapan. Untuk memecahkan hal demikian

maka sebaiknya guru menggunakan sarana pembelajaran yang ada di

lingkungannya. Misalnya apabila sekolah tersebut dekat dengan pasar maka

gunakanlah untuk mempraktikan pelajaran Ekonomi dan Sosiologi. Dalam

mata pelajaran Ekonomi guru dapat menugaskan kepada siswa untuk

mempraktikan bagaimana jual beli dan pertukaran  barang. Pelajaran

Sosiologi dapat mempraktikan materi bagaimana interaksi sosial yang terjadi

di pasar. Dengan cara penggunaan sarana yang demikian, maka model

pembelajaran yang digunakan oleh guru lebih melihat  kepada apa yang

dapat dilihat langsung oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Model seperti

ini dikenal dengan istilah Contextual Teaching Learning (CTL).

3.1.9 Kualifikasi Guru

Kualifikasi guru tidak memahami konsep dan teori pembelajaran

IPS karena kurangnya pemahaman dalam mata pelajaran IPS. Selain itu

guru yang ada dan berlatar belakang bukan IPS dapat diberikan pelatihan

intensif mengenai materi IPS dan pembelajarannya.

3.2 Kinerja Guru IPS di SMPN kota Banjarbaru

3.2.1 Dalam menyusun program pembelajaran

Sebagian besar guru IPS tidak melakukan penyusunan program

pembelajaran, program pembelajaran yang dimiliki guru IPS merupakan

hasil kerja MGMP atau hasil dari copy paste  tanpa dilakukan revisi atau

analisis terlebih dahulu oleh guru bersangkutan agar terdapat kesesuaian

terhadap situasi kondisi sekolah dari kemampuan peserta didik, sarana

prasarana yang tersedia dan daya dukung yang dimiliki oleh sekolah.

Dalam menyusun program pembelajaran IPS kinerja guru IPS kota

Banjarbaru sebagai berikut:

1. Kinerja guru IPS dalam menyusun Program Tahunan dimana

guru IPS Kota Banjarbaru kurang kreatif dan tidak membuat

sendiri dengan alasan telah tersedia pada hasil kerja MGMP.
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2. Kinerja guru IPS dalam menyusun Program Semester guru IPS

Kota Banjarbaru belum ahli dalam membuat program semester

dan karena itu di-copy paste dan diganti identitas sekolah dan

diri guru bersangkutan.

3. Kinerja guru IPS dalam menganalisis Pemetaan Standar

Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) guru IPS

malaksanakan  penyusunan  pemetaan SK dan KD, tetapi

pemetaan SK dan KD  dari MGMP.

4.  Kinerja guru IPS dalam menyusun Program Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) guru IPS sebenarnya telah

mendapat pelatihan di MGMP, akan tetapi karena telah tersedia

di MGMP maka guru memanfaatkan hasil MGMP tersebut.

3.2.2 Melaksanakan program pembelajaran

1. Kinerja guru IPS dalam membuka pelajaran guru-guru SMPN

Banjarbaru melaksanakan Apersepsi dan Motivasi sehingga apa

yang diharapkan dalam KBM ternyata tidak terjadi pada kegiatan

belajar mengajar.

2. Kinerja Guru IPS dalam menyampaikan materi pelajaran  guru

IPS Kota Banjarbaru dalam menyampaikan materi pelajaran

masih belum sempurna  karena penyampaikan materi pelajaran

terkadang tidak berstruktur, tidak memakai peta konsep dan fakta

serta menggeneralisasi pokok materi tidak berurutan sehingga

SK dan KD yang hendak dicapai tidak tercapai

3. Kinerja guru IPS dalam menggunakan metode mengajar IPS

Kota Banjarbaru memiliki cukup pengetahuan tentang metode,

dan melaksanakan setiap kali kegiatan belajar mengajar.

4. Kinerja guru IPS dalam menggunakan media atau alat peraga

dalam  KBM guru IPS Kota Banjarbaru sebagian besar tidak

menggunakan media/alat peraga, mereka melaksanakan

pembelajaran dengan cara ceramah dan menugaskan siswa

untuk mencatat materi pelajaran dipapan tulis. Kemampuan
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guru IPS menggunakan media atau alat peraga dalam

pengajaran sangat kurang dan bahkan tidak menggunakan

media pembelajaran, padahal dalam menyampaikan materi

pelajaran IPS sangat diperlukan media atau alat peraga dalam

rangka memudahkan guru pada kegiatan belajar mengajar.

5. Kinerja guru IPS dalam mengelola interaksi pembelajaran

berkemampuan, hanya saja diperlihatkan ketika dilaksanakan

supervisi oleh kepala sekolah ataupun pengawas sekolah tetapi

setelah itu guru kembali pada cara belajar yang tradisional

(konvensional).

6. Kinerja guru IPS dalam menutup pelajaran cukup baik melakukan

prosedur menutup pelajaran dengan penguatan, pemberian

penugasan dan membuat kesimpulan serta ulangan harian.

3.2.3 Menilai proses pembelajaran

1. Kinerja guru IPS dalam menganalisis hasil evaluasi belajar untuk

pelaksanaan ulangan harian, guru sudah melaksanakannya dan

membuat analisis hasil ulangan harian, hanya saja tidak ada

dokumen analisis hasil ulangan harian secara administrasi.

2. Kinerja guru IPS dalam melaporkan hasil evaluasi belajar baik,

karena tidak ada guru yang terlambat menyerahkan nilai hasil

evaluasi belajar pada wali kelas untuk dimasukan ke dalam

buku rapor. Setiap guru menyerahkan nilai hasil ulangan harian

beserta nilai hasil ulangan semester yang sudah diolah oleh

guru mata pelajaran.

3. Kinerja guru IPS dalam melaksanakan program perbaikan dan

pengayaan kinerja guru IPS dalam menutup pelajaran cukup

baik, melaksanakan prosedur dalam mengakhiri pelajaran

dengan memberi penguatan, menyimpulkan materi pelajaran

bersama dan memberikan penilaian setelah materi

disampaikan.
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IV KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Kinerja Guru Ilmu

Pengetahuan Sosial (IPS) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di

Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan dapat disimpulkan sebagai berikut ;

1. Kinerja guru IPS dalam menyusun program pembelajaran

sebagian besar tidak melaksanakan/melakukan penyusunan

program pembelajaran, perangkat pembelajaran yang terdapat

dalam program pengajaran merupakan hasil dari copy paste

kerja MGMP, sedangkan sebagian kecil guru dikota Banjarbaru

telah melaksanakan/melakukan program penyusunan

pembelajaran, mereka memang memiliki kualitas dan

kompetensi yang didapat dari hasil pendidikan dan pelatihan.

2. Kinerja guru IPS dalam melaksanakan program pembelajaran

menurut hasil observasi dilapangan sebagian besar guru IPS

kota Banjarbaru tidak memenuhi standar proses  sistem

pendidikan nasional, dimana hasil wawancara dengan kepala

sekolah yang menyatakan proses pembelajaran dengan baik,

hal ini memiliki perbedaan dengan hasil observasi yang

dilaksanakan peneliti dilapangan

3. Kinerja guru IPS dalam menilai proses pembelajaran yang telah

dilaksanakan sebagian besar guru IPS kota Banjarbaru

melaksanakan dalam proses penilaian tetapi tidak mengikuti

kaidah-kaidah atau pedoman yang ditetapkan yaitu tidak

memenuhi  penilaian acuan norma (PAN) dan penilaian acuan

kriteria (PAK) yang sangat memprihatinkan adalah guru IPS tidak

memiliki dokumen atau arsip hasil proses penilaian, sedangkan

sebagian kecil guru IPS telah melaksanakan penilaian sesuai

dengan penilaian acuan norma (PAN) dan penilaian acuan

kriteria (PAK) dan memiliki dokumen pengarsipan yang rapi dan

lengkap juga telah melaksanakan proses penilaian secara

profesional dengan memanfaatkan tekhnologi penilaian yang

telah tersedia.
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GAGASAN INOVATIF DALAM PENDIDIKAN IPS

Sri Setiti

I PENDAHULUAN

Inovasi  merupakan suatu tindakan  yang memberi sumberdaya

kekuatan dan kemampuan baru untuk menciptakan kesejahteraan. Jadi

inovasi merupakan  perubahan  yang unik yang akan membawa kemanfaatan,

dalam hal ini adalah kemanfaatan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

(PIPS). Manusia sebagai makhluk sosial yang dinamis dan tak puas dengan

apa yang sudah ada akan selalu mencoba, menggali dan menciptakan

sesuatu yang berbeda dari biasanya.

Tujuan PIPS menurut Sumaatmadja(2007:1.10) adalah membina

anak didik untuk menjadi warga negara yang baik, yang memiliki

pengetahuan, keterampilan dan kepedulian sosial yang berguna bagi diri

sendiri, bagi masyarakat dan negara.  Berdasarkan tujuan dari PIPS tersebut

tampaknya dibutuhkan suatu gagasan untuk mencapainya dan PIPS harus

membawa misi pendidikan karakter.  Dengan inovasi dimungkinkan pendidik

mempunyai kemampuan dan keterampilan dalam pembelajaran PIPS,

sehingga PIPS benar-benar merupakan pembekalan kemampuan dan

keterampilan dasar bagi peserta didik untuk menjadi manusia dan warga

negara yang baik.

II PENDIDIKAN IPS DAN PENDIDIKAN KARAKTER

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan

penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora

serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah

dan pedagogis psikologis untuk tujuan pendidikan( Somantri;2001:92). Menurut

James A. Banks (1990:3),  the social studies is that part the elementary and

high school curriculum wihich has the primary responsibility for helping student
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to develop the knowledge, skill, attitudes, and values needed to participate in

the civic life of their local communities, the nation and the world.

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) menurut NCSS (1992) adalah

sebagai  “Social studies is the integrated study of the social sciences and

humanities to promote civic competence. Whitin the social program, social

studies provide coordinated, systematic study drawing upon such disciplines

as anthropology, archeology, economic, religion and sociology, as well as

appropriate content from the humanities. Mathemathic and natural sciences.

The primary purpose of social studies is to help young people develop the

ability to make informed and reasoned decisions for the public good as citizens

of culturally diverse, democratic society in an interdependent world. Tujuan

pembelajaran ilmu pengetahuan sosial adalah agar peserta didik peka

terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental

positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi dan melatih

keterampilan untuk mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik

menimpa diri sendiri maupun masyarakat (Maryani,2011:10).

Jadi PIPS mengkaji tentang manusia dan dunia sekelilingnya,

sehingga memiliki tugas penting dalam membina manusia. Menurut

Zubaedi(2011:287) bahwa IPS mempunyai tugas mulia dan menjadi fondasi

yang sangat penting dalam pengembangan intelektual, emosional, kultural

dan sosial peserta didik yaitu mampu menumbuhkembangkan cara berfikir,

bersikap dan berperilaku yang bertanggungjawab selaku individual, warga

masyarakat, warga negara dan warga dunia. IPS bertugas mengembangkan

potensi anak didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di

masyarakat, memiliki sikap positif untuk perbaikan segala ketimpangan dan

terampil mengatasi setiap masalah yang menimpa dirinya maupun

masyarakat. Sifat mata pelajaran IPS harus lebih edukatif dari pada akademis.

Pendidikan IPS sekiranya juga pendidikan karakter untuk bertanggungjawab

terhadap diri sendiri, masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu diperlukan

karakter  peduli, berbudi luhur, kemampuan berkomunikasi, bekerja keras,

kemampuan bekerja sama dan menghargai pendapat orang lain dan karakter

lain guna mewujudkan tanggungjawabnya. Pendidikan IPS akan mampu

membentuk insan-insan yang memiliki karakter mulia.
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III KEPEKAAN SOSIAL DALAM PENDIDIKAN IPS

Pembelajaran PIPS yang  diperuntukkan bagi  anak didik sebagai

insan sosial, perlu adanya  pengembangan kepekaan sosial. Kepekaan

sosial menurut Sapriya(2009:177) adalah mudah merasa dan terangsang

dengan keadaan atau kemampuan menjadi paham dan peka terhadap

aspek-aspek politik, sosial dan ekonomi di masyarakat. Hal tersebut tentunya

sangat penting bagi PIPS dengan menanamkan anak didik  agar memiliki

karakter yang peka terhadap masalah- masalah sosial.  Menurut

Maryani(2011:18) keterampilan sosial adalah keterampilan untuk

berinteraksi, berkomunikasi dan berpartisipasi dalam kelompok yang didasari

oleh kecerdasan personal berupa kemampuan mengontrol diri, percaya

diri, disiplin dan tanggungjawab.

Menurut Lickona ( 2011:280-291) membangun manusia agar

memiliki kepekaan sosial dengan pembelajaran kooperatif. Delapan proses

pembelajaran kooperatif:

1. Partner belajar. Belajar dengan cara berpasangan.  Ini

merupakan batu loncatan untuk menuju bentuk-bentuk proses belajar

kooperatif berikutnya. Setiap dua atau tiga minggu, nama-nama siswa

dimasukkan ke dalam toples dan mereka menarik nama pasangan baru

mereka. Setelah melewati satu tahun ajaran, anak-anak telah berpasangan

dengan lebih dari setengah jumlah siswa kelasnya. Para siswa

mendengarkan saat guru mengajukan pertanyaan, kemudian segera

berpasangan untuk mendiskusikan jawaban mereka, kemudian berbagi

jawaban dengan seluruh kelompok.

Kegiatan berpasangan seperti ini adalah cara yang langsung dapat

mendorong interaksi positif antar siswa, memungkinkan siswa untuk saling

membantu dalam belajar, dan meningkatkan perhatian mereka.

2. Pengaturan tempat duduk berkelompok. Guru meminta siswa

untuk duduk dan bekerja dalam kelompok yang beranggotakan tiga orang.

Mereka saling memeriksa hasil pekerjaan satu sama lain sebelum

menyerahkannya; masing-masing tugas harus diberi inisial oleh kedua

temannya sebagai bukti bahwa mereka telah memeriksanya.  Beberapa

aturan sebagai berikut:
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1. Kamu memiliki tanggung jawab akhir terhadap hasil kerjamu

sendiri dan perilakumu.

2. Kamu harus mau membantu siapa pun di kelompokmu yang

meminta bantuanmu.

3. Kamu tidak boleh meminta bantuan dari gurumu, kecuali

keempat orang dari kelompokmu memiliki pertanyaan yang

sama.

Dengan cara ini mereka pun belajar dari sesama anggota kelompok, dan

menyadari bahwa guru akan menjawab pertanyaan mereka hanya jika

keempat anggota kelompok mengangkat tangan untuk bertanya.

3. Proses belajar tim. Proses belajar tim dapat langsung digunakan

pada level manapun antara kelas dua sampai  kelas dua belas.  Berikut ini

langkahnya:

1. Guru membagi siswa ke dalam kelompok beranggotakan empat

orang yang berbeda dilihat dari kemampuan, jenis kelamin, dan

latar belakang etnis. (Setiap lima atau enam minggu, tim diubah).

2. Guru mempresentasikan sebuah pelajaran untuk seluruh kelas.

3. Dalam tim mereka, siswa bekerja berpasangan mengerjakan

tugas yang sebelumnya telah disiapkan oleh guru; mereka saling

bertanya satu sama lain, memeriksa kembali jawaban di lembar

jawaban, dan saling menjelaskan pertanyaan yang jawabannya

tidak sama. Tujuan dari tugas mereka adalah: “membantu rekan

setim  untuk mendapatkan nilai 100.”

4. Memisahkan meja, lalu siswa mengerjakan tugasnya sendiri-

sendiri.

5. Skor tim dihitung dengan cara menambahkan poin-poin

perbaikan yang didapatkan oleh masing-masing anggota tim;

totalnya kemudian dibagi dengan jumlah anggota tim yang

mengerjakan kuis tersebut. Para siswa mendapatkan poin

perbaikan mereka berdasarkan bagaimana nilai kuis masing-

masing dibandingkan dengan nilai rata-rata mereka dalam mata

pelajaran tersebut sebelumnya. Semakin mereka melebihi nilai
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rata-rata mereka sebelumnya, semakin banyak nilai perbaikan

yang mereka dapatkan.

· Penghargaan diberikan kepada semua tim yang mendapatkan nilai

perbaikan tertentu ke atas. Untuk menambah ketertarikan, guru dapat

membuat dua level penghargaan.

     Semua tim dapat menang dengan cara mendapatkan poin perbaikan

yang cukup. Keberhasilan tim bergantung pada total poin kelompok. Tidak

ada anggota kelompok yang mendapatkan keuntungan cuma-cuma, karena

kuis harus dikerjakan sendiri-sendiri. Siswa yang biasanya mendapatkan

nilai rendah bukan merupakan beban bagi tim, karena nilai tim berdasarkan

pada perbaikan.

Proses belajar tim mengembangkan tanggung jawab kelompok

terhadap individu dan juga tanggung jawab individu terhadap kelompok.

4. Proses belajar jigsaw (puzzle). Dengan membuat jigsaw dari

materi yang akan dipelajari dalam beberapa topik, anak-anak yang memiliki

latar belakang berbeda menjadi terpaksa untuk saling tergantung dalam

belajar.

1. Sebuah pelajaran  dibagi menjadi beberapa sub topik.

2. Kelas dibagi menjadi tim rumah yang terdiri dari lima orang

siswa yang berbeda dalam hal kemampuan, etnis, dan ras.

Dalam tim rumah, setiap siswa diberi tugas untuk menjadi “ahli”

dalam satu subtopik.

3. “Para ahli” kemudian membaca dan mempelajari subtopik

masing-masing. Kemudian semua ahli dari tim yang berbeda

berkumpul berdasarkan subtopik, untuk mengumpulkan

pengetahuan mereka.

4. Para ahli kemudian kembali ke tim rumahnya masing-masing

dan bergiliran mengajarkan anggota tim mereka, apa yang telah

mereka pelajari mengenai subtopik masing-masing.

· Akhirnya, anggota tim rumah diberi kuis yang dikerjakan sendiri-

sendiri, mengenai seluruh subtopik untuk mendapatkan nilai masing-masing.



326 Sri Setiti

Bila guru menghendaki, nilai tim juga dapat dicatat dan penghargaan dapat

diberikan.

Cara belajar ini  membuat adanya kesamaan dalam berpartisipasi

dan membangun saling ketergantungan dengan cara memberi semua

siswa, peran yang aktif dan penting dalam dua kelompok. Para ahli termotivasi

untuk mempelajari subtopik mereka dengan baik karena mereka

bertanggungjawab untuk mengajarkannya pada anggota tim rumah mereka

masing-masing; dan tidak ada orang lain yang dapat melakukannya. Anggota

tim rumah termotivasi untuk mendengarkan dengan baik laporan dari para

ahli, karena mereka mengetahui bahwa ujian yang akan diberikan mencakup

semua subtopik.

Hasil sangatlah mengesankan: dalam hubungan kerja dan

pertemanan yang dapat melampaui garis pemisah etnis dan ras. Lebih dari

itu, siswa minoritas menunjukkan pencapaian prestasi dan rasa percaya

diri yang bermakna.

5. Ujian berkelompok. Siswa belajar menghadapi ujian bersama,

dan mengerjakan ujian tersebut juga bersama-sama.

Berikut ini adalah aturan yang diterapkan dalam ujian bersama:

1. Kamu dapat bekerja dengan siapa pun yang kamu sukai.

2. Lakukan semua tes sendiri dulu. (siswa memiliki lembar jawaban

masing-masing; hal ini memungkinkan guru melihat kerja

mereka sebelum mereka bekerjasama.)

3. Bandingkan jawabannya, putuskan jawaban yang benar

bersama-sama, dan masukkan jawaban tersebut dalam kertas

jawaban yang ketiga. Cantumkan kedua namamu di salinan ini;

yang akan menjadi nilai untuk kalian berdua.

4. Kamu boleh bicara sebanyak yang kamu inginkan mengenai

jawabannya, tetapi tidak boleh lebih keras dari suara bisikan.

6. Proyek kelompok kecil. Membuat para siswa bekerja bersama

untuk menghasilkan sebuah produk. Beberapa contoh kerjasama kelompok

kecil:



327Sri Setiti

Bekerja berempat, siswa kelas tujuh ditugaskan untuk menciptakan

dan merancang sebuah permainan, kemudian mengajarkan kepada seluruh

kelas bagaimana cara memainkannya.

Di kelas lima, kelompok beranggotakan tiga orang diberi sebuah

peta dunia tanpa ada apa-apa di atasnya. Tantangan geografi untuk mereka

adalah memberi label pada lautan dan benua, mencantumkan sungai-

sungai besar, menggambarkan garis khatulistiwa, dan seterusnya. Kelas

enam bekerja dalam tim beranggotakan empat orang, membuat penelitian

dan model mengenai kota-kota tua. Masing-masing kelompok mempresen-

tasikan proyek tersebut di depan kelas.

Memberi kesempatan pada kelompok untuk berkembang, siswa

yang merasa pemimpin mulai mengurangi sikap sok penting, anak-anak

yang pemalu mulai berkontribusi lebih banyak, dan pengambilan keputusan

menjadi tanggung jawab bersama.

Penghargaan terhadap kelompok. Banyak guru yang menerapkan

proyek kooperatif pada kelompok kecil mengakhiri dengan meminta setiap

kelompok mempresentasikan hasil kerja mereka di depan seluruh kelas.

Sebelum presentasi tersebut, saya rasa sangat membantu jika kita memberi

mereka kertas yang berisikan pertanyaan-pertanyaan seperti:

· “Apakah ada sesuatu yang bermanfaat yang kamu pelajari dari

presentasi kali ini?”.

· “Apa yang telah dilakukan dengan baik oleh kelompok ini?”

Setelah presentasi, guru dapat meminta semua siswa untuk menuliskan

respon mereka akan hasil kerja mereka pada kertas pertanyaan atau, jika

mereka masih terlalu muda untuk menulis, mereka dapat menyebutkan

jawabannya. Kemudian beberapa orang anak dapat diajak untuk berbagi

komentar.

7. Kompetisi tim. Kompetisi dapat menciptakan rasa permusuhan

antar kelompok. Akan tetapi jika kompetisi diadakan di sebuah kelas yang

memiliki suasana kebersamaan yang kuat dan diwarnai dengan kerjasama

seluruh etnis, kompetisi antar kelompok dapat menambah motivasi dan

menyenangkan.
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Dengan bimbingan dari guru, kompetisi antar kelompok dapat ditambahkan

pada beberapa strategi proses belajar yang sesuai. Misalnya pada proses

belajar tim, sebagai tambahan penghargaan terhadap tim yang berhasil

meraih nilai tertentu, beberapa penghargaan khusus dapat diberikan pada

kelompok yang mendapatkan nilai tertinggi.

        Kompetisi harus diperkenalkan secara hati-hati, setelah sikap dan

keterampilan kooperatif terbangun dengan baik. Bahkan setelah itu pun,

guru harus mengamati apakah kompetisi mengikis semangat kerjasama.

Melanjutkan memberi penghargaan kepada kelompok yang berhasil meraih

level performa tertentu adalah salah satu cara mencegah hal tersebut.

8. Proyek satu kelas. Seorang guru juga dapat mengadakan proyek

satu kelas untuk menyalakan semangat kerjasama. Mengadakan sandiwara

kelas adalah metode yang terbaik untuk mengajarkan pada murid-murid akan

pentingnya kerjasama dan sandiwara dapat membuat anak-anak yang

biasanya pendiam di dalam kelas, menjadi bintang di atas panggung. Kelas

juga dapat membuat proyek kelompok kecil yang dapat digabungkan menjadi

sebuah proyek besar kelas. Di kelas empat, masing-masing kelompok kecil

membangun sebuah model dari bagian-bagian kota yang berbeda, dan

kemudian menggabungkannya menjadi sebuah kota yang utuh.

Proyek kelas membutuhkan kerja keras, namun hasilnya sepadan:

moral kelas yang tinggi dan semangat kelompok serta energi yang terbawa

ke kegiatan kooperatif berikutnya.

IV KEPEDULIAN SOSIAL DALAM PENDIDIKAN IPS

Pendidikan IPS bertujuan agar anak didik memiliki kepedulian

sosial. Kepedulian sosial menurut Adler dalam Feist( 2008:68) merupakan

kondisi alamiah setiap manusia dan perekat yang mengikat masyarakat

secara bersama-sama. Kepedulian sosial merupakan sikap keterhubungan

dengan kemanusiaan pada umumnya, sebuah empati bagi setiap anggota

komunitas manusia. Dia memanifestasikan diri sebagai kerjasama dengan

orang lain demi kemajuan sosial, lebih dari pada perolehan pribadi semata.

Kepedulian sosial merupakan alat untuk menilai harga sebuah pribadi.
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Manusia yang telah memiliki kepedulian sosial, dia telah mencapai

kedewasaan psikologis.  Manusia yang tidak dewasa tidak akan memiliki

kepedulian sosial karena lebih memusatkan  pada diri sendiri dan berjuang

demi kekuasaan dan keunggulan pribadi terhadap manusia lainnya.  Individu

yang sehat adalah yang benar-benar memperdulikan masyarakat dan

memiliki tujuan keberhasilan yang menjadi kompas kesejahteraan semua

orang. Kepedulian sosial dalam bahasa Jerman disebut Gemeinschaftsgefuhl

tidak sama dengan kedermawanan (charity)ataupun ketidakegoisan

(unselfishness). Seorang yang kaya memberi bantuan kepada si miskin

bukan karena dia merasa satu tetapi berharap tetap terpisah dengan mereka.

            Kepedulian sosial perlu adanya empati pada setiap anggota dalam

sebuah kelompok. Menurut Borba(2010:36) empati merupakan  kemampuan

untuk memahami perasaan/emosi orang lain. Empati dapat juga diartikan

kesanggupan untuk turut merasakan apa yang dirasakan orang lain dan

kesanggupan untuk menempatkan diri dalam keadaan orang lain. Empati

membuat kita dapat turut merasa senang dengan kesenangan orang lain,

turut merasa sakit dengan penderitaan orang lain, dan turut berduka dengan

kedukaan orang lain.

Riset Stotland menunjukkan bahwa mendorong anak untuk

membayangkan bagaimana perasaan orang lain atau untuk menempatkan

dirinya di tempat orang itu adalah cara yang ampuh untuk memelihara empati.

Menurut Bolton(Zuchdi;2011:94) empati terdiri dari tiga komponen yaitu

pertama pemahaman terhadap orang lain dengan sensitive dan tepat namun

tetap menjaga keterpisahan dari orang lain tersebut.  Kedua  pemahaman

keadaan yang membantu atau mencetuskan perasaan tersebut dan ketiga

cara berkomunikasi dengan orang lain yang membuat orang lain diterima.

        Cara untuk membantu anak membayangkan pikiran dan perasaan orang

lain(Borba;2010:38) adalah sebagai berikut:

1. Beralih peran  merasakan lawan bicara. Ketika ada konflik,

mintalah setiap peserta untuk menghentikan dan berpikir bagaimana orang lain

akan merasa jika peran dibalik. Kemudian mintalah setiap orang untuk berbicara

tentang masalah ini seolah-olah ia lawan bicaranya: “Apa yang akan ia katakan
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dan lakukan?” Metode yang berharga ini dapat membantu setiap orang untuk

mendapatkan perspektif yang berbeda pada situasi yang sulit.

2. Masuk ke kehidupan orang lain

Pilih situasi nyata yang penting, dan minta anak masuk kekehidupan

orang lain dan membayangkan seperti apa bila  anak mengalami peristiwa

tersebut

3. Membayangkan keadaan orang lain. Untuk membantu anak

mengidentifikasikan diri dengan perasaan orang lain adalah minta dia

membayangkan bagaimana orang lain merasakan suatu keadaan yang spesifik.

“Pura-pura  menjadi tetangga baru, dan  pindah ke kota tanpa tahu siapa pun.

Bagaimana perasaan anda?” Bertanyalah terus, “Bagaimana perasaan anda?”

Membantu anak-anak memahami kebutuhan dan perasaan orang lain.

Merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain maka anak didik

dapat dilibatkan dalam kegiatan–kegiatan sosial yang disesuaikan dengan

perkembangan jiwa anak. Dengan mengembangkan empati diharapkan

anak didik akan memiliki kepekaan sosial.

V PENUTUP

Pendidikan IPS  membina anak didik untuk menjadi warga negara

yang baik, yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kepedulian sosial

yang berguna bagi diri sendiri , bagi masyarakat dan negara. Untuk mencapai

keterampilan sosial  yang baik maka pendidik harus mempunyai kreativitas

agar anak didik memiliki kepekaan sosial. Kepekaan sosial dapat dibentuk

dengan melatih anak untuk memiliki partner belajar, pengaturan tempat

duduk, proses belajar jigsaw, ujian berkelompok, proyek kelompok kecil,

kompetisi tim dan proyek kelas.

Kepedulian sosial  dapat dibentuk dengan mengembangkan empati

pada setiap anggota kelompok. Agar anak dapat mengembangkan perasaan

yang dirasakan orang lain diperlukan berlatih merasakan peran  orang lain,

membayangkan masuk dalam kehidupannya dan membayangkan bagaimana

orang lain. Perlu kolaborasi agar siswa dapat bekerja sama dengan orang lain
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dan guru sebagai fasilitator. Collaborative learning is the instructional use of

small group. Its goal is to allow student to work together to maximize their own and

other’s learning. The traditional teacher’s role is exponded to include facilitating

and coordinating the student group, which then assume part of the responsibility

to instruction( Ellizabeth; 2004:4)

Tentunya diperlukan seorang guru yang  dapat memberikan sebuah

contoh yang baik, mendukung kebiasaan yang  baik,  kelas yang demokratis,

melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan dan berbagi tanggung

jawab. Membantu anak didik  mempelajari bagaimana cara peduli terhadap

orang lain dengan cara memberikan kepedulian yang nyata kepada mereka.
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