
 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN YANG RELEVAN, 

DAN  KERANGKA PIKIR 

 

 

 

 

Bab kedua akan memaparkan teori-teori, tinjauan pustaka, hasil penelitian yang 

relevan, dan kerangka pikir yang digunakan untuk memperkuat serta 

mengarahkan penelitian tindakan kelas ini. Teori-teori tersebut diambil dari buku 

literatur dan internet. 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

1. Hakikat Keterampilan Sosial 

 

Sebagai mahluk  sosial, manusia senantiasa membutuhkan teman untuk memenuhi 

berbagai kebutuhan hidupnya. Manusia melalui akalnya menciptakan pengetahuan 

sebagai alat untuk beradaptasi dengan lingkungannya,  kemudian untuk kebutuhan 

hidup berkelompok diciptakan pula kebudayaan sehingga layak disebut 

masyarakat. Keterampilan berpikir dan berdaya nalar, keterampilan hidup 

bersama, keterampilan bekerja, dan keterampilan pengendalian diri (emosi, 

perasaan) merupakan keterampilan dasar untuk bertahan dan menjalani 

kehidupan. Semua keterampilan tersebut dimiliki oleh setiap orang, hanya dalam 

pengembangan keterampilan secara optimal dan efektif dilakukan melalui proses 

pendidikan yang berproses. 
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Cartledge dan Milburn dalam Maryani, (2011: 143-149) menyatakan bahwa 

keterampilan sosial merupakan perilaku yang perlu dipelajari, karena 

memungkinkan individu untuk berinteraksi, memperoleh respon positif atau 

negatif. Karena itu keterampilan sosial merupakan kompetensi yang sangat 

penting  untuk dimiliki oleh setiap orang termasuk didalamnya peserta didik, agar 

dapat memelihara hubungan sosial secara positif dengan keluarga, teman sebaya, 

masyarakat dan pergaulan dilingkungan yang lebih luas. Munculnya masalah-

masalah sosial seperti tawuran antar pelajar, perkelahian antar desa, narkoba dan 

minum-minuman keras, korupsi, disintegrasi bangsa, dan sebagainya adalah 

bentuk melemahnya keterampilan sosial dalam lingkup individu, keluarga, 

masyarakat bahkan negara. 

 

Keterampilan sosial merupakan kemampuan untuk menciptakan hubungan sosial 

yang serasi dan memuaskan berbagai pihak, dalam bentuk penyesuaian terhadap 

lingkungan sosial dan keterampilan memecahkan masalah sosial. Dalam 

keterampilan sosial tercakup dengan kemampuan mengendalikan diri, adaptasi, 

toleransi, berkomunikasi, berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. 

 

2.  Pengertian Keterampilan Sosial 

 

Banyak pengertian keterampilan sosial (social skill) yang dikemukakan para ahli. 

Keterampilan sosial menurut Sudarsih (2011) adalah suatu keterampilan yang 

digunakan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain sesuai peran 

dalam struktur sosial yang ada. Cara berkomunikasi tersebut diciptakan dan 

diterapkan serta dikembangkan secara verbal dan non verbal dalam kompleksitas 
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sosial untuk mengetahui tingkat kecerdasan emosi seseorang.  Adapun proses 

pembelajaran keterampilan sosial ini dinamakan sosialisasi.  

 

Sjamsuddin dan Maryani (2011: 6) menyatakan bahwa, 

keterampilan sosial adalah suatu kemampuan secara cakap yang tampak 

dalam tindakan, mampu mencari, memilih dan mengelola informasi, mampu 

mempelajari hal-hal baru yang dapat memecahkan masalah sehari-hari, 

mampu memiliki keterampilan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan, 

memahami, menghargai, dan mampu bekerjasama dengan orang lain yang 

majemuk, mampu mentransformasikan kemampuan akademik dan 

beradaptasi dengan perkembangan masyarakat global. 

 

 

Keterampilan sosial mempunyai makna sebagai kemampuan individu dalam 

mengungkapkan perasaan baik perasaan positif maupun perasaan negatif dalam 

hubungannya dengan orang lain tanpa kehilangan penguatan sosial dan dalam 

berbagai ragam hubungan dengan orang lain yang mencakup respon verbal dan 

non verbal (Riyadi,  2014). 

 

Keterampilan sosial merupakan kemampuan untuk mencapai tujuan yang dimiliki 

seseorang melalui hubungan dengan orang lain.  Hubungan dengan orang lain 

tersebut merupakan sarana dalam mencapai tujuan hidup seseorang.  Seseorang 

yang terampil dalam berhubungan dengan orang lain, maka ia akan lebih berhasil 

dalam mencapai tujuannya (Sudarsih, 2011).  

 

Keterampilan sosial dapat dikembangkan melalui berbagai materi kurikulum, 

dikemas melalui strategi pembelajaran ataupun rambu-rambu pembelajaran lain 

yang telah ada, seperti pembelajaran tematis, pembelajaran terpadu, dan 

pembelajaran di SMA seperti geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi secara terpisah 

namun dapat dipadukan dalam lintas kurikulum.  Aplikasi berbagai model dan 
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pendekatan pembelajaran, pemanfaatan sumber belajar yang bervariasi, metode 

dan media merupakan kunci dari keberhasilan pembelajaran bermuatan 

keterampilan sosial. Kurikulum, silabus dan RPP merupakan dokumen yang tidak 

banyak artinya bila guru tidak aktif dan kreatif dalam memilih sumber belajar, 

media, dan metode yang lebih interaktif dan komunikatif, serta asesmen yang 

otentik.  

 

Keterampilan sosial merupakan keterampilan proses yang dapat dikembangkan 

melalui strategi pembelajaran yang dirancang secara khusus dan 

berkesinambungan. Dalam hal ini guru sebagai pengendali kelas menjadi 

pemegang kunci, penguasaan materi, pedagogik dan kompetensi sosial perlu 

dimiliki secara profesional pengembangan program pembelajaran secara langsung 

memang menjadi tugas guru, namun dalam pelaksanaannya perlu ada komitmen 

yang sinergis antara orang tua, kepala sekolah, dan pelaku kependidikan lainnya. 

Buku panduan menjadi sangat penting dan strategis keberadaannya bukan hanya 

untuk mengingatkan hakikat dan tujuan pembelajaran IPS, tapi juga meningkatkan 

pemahaman akan makna keterampilan sosial, serta keterampilan pengembangan 

program pembelajaran IPS yang lebih holistik dan bermakna bagi kehidupan 

siswa di masyarakat (Alma, 2010:  5). 

 

Keterampilan merupakan bagian dari aspek kemampuan yang lahir dari proses 

olah pikir, olah rasa dan latihan yang berlangsung secara kontinyu dan melingkupi 

setiap lingkungan kehidupan siswa. Keterampilan sosial merupakan kemampuan 

individu dalam menjalin komunikasi dan interaksi dengan orang lain. Diantara 

bentuk perilaku sebagai ciri dari keterampilan sosial yaitu kemampuan untuk 
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bekerja sama, berbagi, berpartisipasi, berteman, membantu orang lain, bersikap 

sabar, mengikuti aturan-aturan, mampu untuk menunggu antrian, menerima 

perbedaan, mendengarkan, menghargai orang lain, menghargai diri sendiri dan 

bersikap sopan santun (Budidarma,  2010). 

 

Kelly dalam Maryani (2011: 22), menyatakan bahwa keterampilan sosial (social 

skill) sebagai perilaku-perilaku yang dipelajari, yang digunakan oleh individu 

pada situasi-situasi interpersonal dalam lingkungan.  Keterampilan sosial, baik 

secara langsung maupun tidak membantu seseorang untuk dapat menyesuaikan 

diri dengan standar harapan masyarakat dalam norma-norma yang berlaku di 

sekelilingnya. Keterampilan-keterampilan sosial tersebut meliputi kemampuan 

berkomunikasi, menjalin hubungan dengan orang lain, menghargai diri sendiri dan 

orang lain, mendengarkan pendapat atau keluhan dari orang lain, memberi atau 

menerima feedback, memberi atau menerima kritik, bertindak sesuai norma dan 

aturan yang berlaku, dan lain sebagainya. 

 

Keterampilan sosial memiliki empat bentuk kemampuan dasar yang digunakan 

dalam pergaulan antar pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Komponen-

komponen tersebut adalah kemampuan untuk mengorganisir kelompok, 

merundingkan pemecahan masalah, menjalin hubungan pribadi yang baik dan 

kemampuan melakukan analisis sosial. Lebih jauh, keterampilan ini akan 

membawa pada keberhasilan dalam kehidupan individu. Tidak saja keterampilan 

ini berguna bagi kesuksesan hidup individu melainkan juga dapat menjadi tenaga 

penggerak dinamika kelompok (Muhyidin, 2012). 
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Keterampilan sosial akan mampu mengungkapkan perasaan baik positif maupun 

negatif dalam hubungan interpersonal, tanpa harus melukai orang lain. Libet dan 

Lewinsohn dalam Maryani, (2011: 20) memberikan pengertian keterampilan 

sosial (social skill) sebagai kemampuan yang kompleks untuk menunjukkan 

perilaku yang baik dinilai secara positif atau negatif oleh lingkungan, dan jika 

perilaku itu tidak baik akan diberikan punishment oleh lingkungan.  

 

Jarolimek (1997: 5) mengemukakan bahwa keterampilan sosial dapat meliputi: 

1. living and working together;taking turns; redpecting the rights of others; being  

socially sensitive (hidup dan bekerjasama, bergiliran, respek dan sensitif 

terhadap hak orang lain) 

2. learning self-control and self-direction (belajar mengontrol diri dan tahu diri) 

3. sharing ideas and experience with others (berbagi ide dan pengalaman dengan 

orang lain).  

 

Laura Cadler dalam Maryani, (2011: 19) menjelaskan mengenai pentingnya 

keterampilan sosial dikembangkan di kelas. Keterampilan sosial sangat diperlukan 

dan harus jadi prioritas dalam mengajar. Mengajar bukan hanya sekedar 

mengembangkan keterampilan akademik. Hal yang sangat penting dalam 

mengembangkan keterampilan sosial adalah mendiskusikan sesama guru atau 

orang tua tentang keterampilan sosial apa yang harus menjadi prioritas, memilih 

salah satu keterampilan sosial, memaparkan pentingnya keterampilan sosial, 

mempraktikannya kembali setelah diperbaiki, merefleksi dan seterusnya sampai 

betul-betul terkuasai oleh peserta didik. 
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Menurut Maryani, (2011: 20) keterampilan sosial adalah keterampilan untuk 

berinteraksi, berkomunikasi dan berpartisipasi dalam kelompok dan individu. 

Keterampilan sosial perlu didasari oleh kecerdasan personal berupa kemampuan 

mengontrol diri, percaya diri, disiplin dan tanggung jawab. Untuk selanjutnya 

kemampuan tersebut dipadukan dengan kemampuan berkomunikasi secara jelas, 

lugas, meyakinkan, dan mampu membangkitkan inspirasi, sehingga mampu 

mengatasi silang pendapat dan dapat menciptakan kerjasama. Untuk selanjutnya 

persamaan pandangan, empati, toleransi, saling menolong dan membantu secara 

positif, solidaritas, menghasilkan pergaulan (interaksi) secara harmonis untuk 

kemajuan bersama. Belajar memberi dan menerima, berbagi hak dan tanggung 

jawab, menghormati hak orang lain membentuk kesadaran sosial, dan menjadi 

embrio bagi keterampilan sosial. Keterampilan sosial dapat dikelompokkan atas 4 

bagian yang saling berkaitan yaitu: 

a. keterampilan dasar berinteraksi: berusaha untuk saling mengenal, ada kontak 

mata, berbagi informasi atau material 

b. keterampilan komunikasi: mendengar dan berbicara secara bergiliran, 

melembutkan suara (tidak membentak), menyakinkan orang untuk dapat 

mengungkapkan pendapat, mendengarkan sampai orang tersebut 

menyelesaikan pembicaraannnya 

c. keterampilan membangun tim/kelompok: mengakomodasi pendapat orang, 

bekerjasama, saling menolong, saling memperhatikan 

d. keterampilan menyelesaikan masalah: mengendalikan diri, empati, 

memikirkan orang lain, taat terhadap kesepakatan, mencari jalan keluar 

dengan berdiskusi, respek terhadap pendapat yang berbeda. 
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Dalam kurikulum sekolah umum di Indonesia, dijelaskan bahwa profil lulusan 

diharapkan memiliki kompetensi dan keterampilan sebagai berikut: 

a. mampu mencari, memilah dan mengolah informasi dari berbagai sumber 

b. mampu mempelajari hal-hal yang baru untuk memecahkan masalah sehari-

hari 

c. memiliki keterampilan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan 

d. memahami, menghargai dan mampu bekerjasama dengan orang lain yang 

majemuk 

e. mampu mentransformasikan kemampuan akademik dan beradaptasi dengan 

perkembangan masyarakat, lingkungan dan perkembangan global serta 

aturan-aturan yang melengkapinya, serta keterampilan lainnya yang relevan 

(Maryani, 2011:  20). 

 

Menurut  Maryani ( 2011: 21),  keterampilan sosial tersebut dapat dicapai melalui: 

a. proses pembelajaran: dalam menyampaikan materi guru mempergunakan 

berbagai metode misalnya bertanya, diskusi, simulasi, investigasi, kerja 

kelompok, atau penugasan. Sumber pembelajaran dapat mempergunakan 

lingkungan sekitar 

b. pelatihan: guru membiasakan siswa untuk selalu mematuhi aturan main yang 

telah ditentukan, misalnya memberi salam, berbicara dengan sopan, mengajak 

mengunjungi orang yang terkena musibah/sakit, atau terkena bencana, datang 

ke panti asuhan dan sebagainya 

c. penilaian berbasis portofolio atau kinerja. Penilaian tidak hanya diperoleh 

dari hasil tes, tetapi juga hasil dari perilaku dan budi pekerti siswa. 
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Menurut Maryani, (2011: 21) dalam mengembangkan keterampilan sosial, 

terutama dalam simulasi kelompok hendaknya dipenuhi persyaratan seperti 

dibawah ini: 

a. suasana yang kondusif 

b. ciptakan rasa aman dan nyaman pada setiap orang 

c. kepemimpinan yang mendukung dan melakukan secara bergiliran 

d. perumusan tujuan dengan jelas apa yang mau didiskusikan 

e. manfaatkan waktu dengan ketat namun fleksibel 

f. ada kesepahaman atau mufakat sebelumnya (consensus) 

g. ciptakan kesadaran kelompok (awareness) 

h. lakukan evaluasi yang terus menerus (continual evaluation). 

 

Berdasarkan dari pendapat di atas, dalam penelitian tindakan kelas ini peneliti 

ingin melihat peningkatan keterampilan sosial siswa. Adapun indikator 

keterampilan sosial yang diamati meliputi: (a) bergiliran/berbagi, (b) 

menghargai/menghormati, (c) membantu/menolong orang lain, (d) bersungguh-

sungguh/mengikuti petunjuk, (e) menyampaikan pendapat, (f) menerima 

pendapat. Konsep keterampilan sosial yang diterapkan dalam pembelajaran IPS 

dapat dalam bentuk diskusi, bermain peran, musyawarah, dan lain sebagainya. 

 

3. Model Pembelajaran Simulasi 

 

Simulasi berasal dari kata simulate yang artinya berpura-pura atau berbuat seakan-

akan. Sebagai metode mengajar, simulasi dapat diartikan cara penyajian 

pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang 

konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. 
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Menurut Khasanah, (2014) simulasi  adalah satu metode pelatihan yang 

memperagakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang 

sesungguhnya; simulasi: penggambaran suatu sistem atau proses dengan peragaan 

memakai model statistik atau pemeran. 

 

Simulasi adalah sebuah replikasi atau visualisasi dari perilaku sebuah sistem, 

misalnya sebuah perencanaan pendidikan, yang berjalan pada kurun waktu yang 

tertentu (Syaefudin,  2005: 129). Jadi dapat dikatakan bahwa simulasi itu adalah 

sebuah model yang berisi seperangkat variabel yang menampilkan ciri utama dari 

sistem kehidupan yang sebenarnya. Simulasi memungkinkan keputusan-

keputusan yang menentukan bagaimana ciri-ciri utama itu bisa dimodifikasi 

secara nyata. 

 

Metode simulasi merupakan salah satu metode pembelajaran yang dapat 

digunakan dalam pembelajaran kelompok. Proses pembelajaran yang 

menggunakan metode simulasi cenderung objeknya bukan benda atau kegiatan 

yang sebenarnya, melainkan kegiatan mengajar yang bersifat pura-pura 

(Anitah,2007: 22). Dalam pembelajaran yang menggunakan metode simulasi, 

siswa dibina kemampuannya berkaitan dengan keterampilan berinteraksi dan 

berkomunikasi dalam kelompok. Di samping itu, dalam metode simulasi siswa 

diajak untuk dapat bermain peran beberapa perilaku yang dianggap sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. 

 

a.  Model Pembelajaran Simulasi 

Menurut Joyce dan Weil dalam Syaefudin (2005: 66), model ini memiliki 

tahap berikut: 
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Sintakmatik 

Tahap I. Orientasi 

Menyediakan berbagai topik simulasi dan konsep-konsep yang akan 

diintegrasikan dalam proses simulasi 

- Menjelaskan prinsip simulasi dan permainan 

- Memberikan gambaran teknis secara umum tentang proses simulasi 

Tahap II. Latihan bagi peserta 

- Membuat skenario yang berisi aturan, peranan, langkah, pencatatan, 

bentuk keputusan yang harus dibuat, dan tujuan yang akan dicapai 

- Menugaskan para pemeran dalam simulasi 

- Mencoba secara singkat suatu episode 

Tahap III. Proses simulasi 

- Melaksanakan aktivitas permainan dan pengaturan kegiatan tersebut 

- Memperoleh umpan balik dan evaluasi dari hasil pengamatan terhadap 

performan si pemeran 

- Menjernihkan hal-hal yang miskonsepsional 

- Melanjutkan permainan/simulasi. 

Tahap IV. Pemantapan dan debriefing 

- Memberikan ringkasan mengenai kejadian dan persepsi yang timbul 

selama simulasi 

- Memberikan ringkasan mengenai kesulitan-kesulitan  dan wawasan para 

peserta 

- Menganalisis proses 

- Membandingkan aktivitas simulasi dengan dunia nyata 
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- Menghubungkan proses simulasi dengan  isi pelajaran 

- Penilaian simulasi untuk meningkatkan keterampilan sosial  

 

b.  Prasyarat Pembelajaran dengan Model Pembelajaran Simulasi 

 

Menurut Anitah (2007: 24),  penggunaan metode simulasi menuntut beberapa 

kemampuan guru, antara lain: mampu membimbing siswa dalam 

mengarahkan teknik, prosedur dan peran yang akan dilakukan siswa dalam 

simulasi, mampu memberikan ilustrasi, mampu menguasai pesan yang 

dimaksud dalam simulasi, mampu mengamati proses simulasi yang dilakukan 

siswa. Adapun kondisi dan kemampuan siswa yang harus diperhatikan dalam 

penerapan metode simulasi adalah: kondisi, minat, perhatian, dan motivasi 

siswa dalam bersimulasi, pemahaman terhadap pesan yang akan 

disimulasikan, kemampuan dasar berkomunikasi dan berperan.  

 

Model pembelajaran simulasi bertujuan untuk meningkatkan keterampilan 

sosial siswa: (1) melatih kerjasama siswa dalam bergiliran/berbagi  baik 

dalam kelompok  maupun  diluar kelompok; (2) melatih kemampuan siswa 

dalam menghargai/menghormati sesama teman; (3) melatih keterampilan 

siswa dalam membantu/menolong memecahkan masalah; (4) melatih 

kemampuan siswa mengikuti petunjuk yang diarahkan; (5) melatih siswa 

mengontrol emosi; (6) melatih siswa untuk dapat menyampaian pendapat 

sendiri; dan (7) melatih siswa menerima pendapat dari orang lain. 

 

c.  Sistem Sosial 

 

Dalam simulasi, pengajar harus dengan sengaja memilih jenis kegiatan dan 

mengatur siswa dengan merancang kegiatan yang utuh dan padat mengenai 
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sesuatu proses.  Karena itu, model ini termasuk model yang terstruktur. 

Namun demikian, kerjasama antar peserta sangat diperhatikan. Keberhasilan 

dari model ini tergantung pada kerjasama dan kemauan dari siswa untuk 

secara bersungguh-sungguh melaksanakan aktivitas ini. 

 

d.  Prinsip Reaksi/Pengelolaan 

 

Dalam model ini, pengajar berperan sebagai pemberi kemudahan atau 

fasilitator. Dalam keseluruhan proses simulasi, pengajar bertugas dan 

bertanggung jawab atas terpeliharanya suasana belajar dengan cara 

menunjukkan sikap yang mendukung atau supportif dan tidak bersifat menilai 

atau evaluatif.  Dalam hal ini, pengajar bertugas untuk lebih dahulu 

mendorong pengertian dan penafsiran para siswa terhadap isi dan makna dari 

simulasi tersebut. 

 

e.  Sistem Pendukung 

 

Sarana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan simulasi ini 

bervariasi, mulai dari yang paling sederhana dan murah, ke yang paling 

kompleks dan mahal. Dalam pelaksanaan simulasi ini menggunakan alat-alat 

peraga sederhana seperti karton, bendera, bambu, simbol-simbol peraga yang 

disesuaikan dengan materi simulasi. Semua alat peraga yang digunakan 

dalam simulasi mudah untuk diperoleh siswa dengan tujuan tidak membebani 

proses simulasi. 
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f.  Dampak Instruksional dan Pengiring 

 

Dampak instruksional dan pengiring dari model ini  sebagaimana 

dikemukakan oleh Joyce dan Weil  dalam Syaefudin ( 2001: 69) dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

 

Tabel 2.1 Kerangka operasional simulasi  

 

Kegiatan pengajar Langkah pokok Kegiatan siswa 

Sajikan berbagai topik 
Jelaskan prinsip simulasi 
 

Orientasi  

Kemukakan prosedur umum 
 

 Pahami prosedur 

Susunan skenario 
Atur para pemeran 
 

Latihan Peran  Pahami skenario 

 Pilih satu peran 

Coba peran secara singkat 
 

 Latihan peran 

Pantau proses simulasi 
 

Proses simulasi Lakukan kegiatan skenario 

Kelola proses refleksi  Adakan diskusi umpan balik 
Jernihkan hal yang  tidak jelas 
Ulangi  Diskusi 
 

Beri komentar Pemantapan Adakan diskusi balikan 
Beri penguatan 
 

Kelola diskusi balikan  Sadari manfaatnya 
 

 

 

Menurut Sanjaya (2008: 45), terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan 

dengan menggunakan simulasi sebagai metode mengajar.Kelebihan model 

pembelajaran ini diantaranya adalah: 

1. simulasi dapat dijadikan sebagai bekal bagi siswa dalam menghadapi 

situasi yang sebenarnya kelak, baik dalam kehidupan keluarga, 

masyarakat, maupun menghadapi   dunia kerja 
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2. simulasi dapat mengembangkan kreativitas siswa, karena melalui simulasi 

siswa diberi kesempatan untuk memainkan peranan sesuai dengan topik 

yang disimulasikan 

3. simulasi dapat memupuk keberanian dan percaya diri siswa 

4. memperkaya pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam 

menghadapi  berbagai situasi sosial yang problematis 

5. simulasi dapat meningkatkan gairah siswa dalam proses permbelajaran. 

 

Kelemahan model simulasi adalah: 

1. pengalaman yang diperoleh melalui simulasi tidak selalu tepat dan sesuai 

dengan  kenyataan dilapangan 

2. pengelolaan yang kurang baik, sering simulasi dijadikan sebagai alat 

hiburan,  sehingga tujuan pembelajaran menjadi terabaikan 

3. faktor psikologis seperti rasa malu dan takut sering memengaruhi siswa 

dalam  melakukan simulasi. 

 

4.   Teori Belajar Kognitivisme 

 

 

Menurut teori kognitivisme, belajar merupakan perubahan persepsi dan 

pemahaman,  perubahan tersebut tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku 

yang diamati.  Asumsi dasar teori ini adalah bahwa setiap orang telah mempunyai 

pengalaman dan pengetahuan didalam dirinya, pengetahuan dan pengalaman ini 

tertata dalam kognitif.  Teori ini mengungkapkan bahwa proses belajar akan lebih 

baik bila materi pelajaran yang baru dapat beradaptasi secara tepat dengan struktur 

kognitif yang  sudah dimiliki siswa.  Implikasi teori kognitivisme terhadap proses 

belajar adalah untuk meningkatkan kemampauan berpikir siswa, dan membantu 
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siswa menjadi pembelajar yang sukses, maka guru yang menganut paham 

kognitivisme banyak melibatkan siswa dalam kegiatan dimana faktor motivasi, 

kemampuan problem solving, strategi belajar, memoryretention skill sering 

ditekankan. 

 

Teori kognivitisme menurut Gagne (2009: 27) dikenal dengan teorinya model 

pemrosesan informasi.  Gagne berpendapat bahwa proses belajar adalah suatu 

proses di mana siswa terlibat dalam aktivitas yang memungkinkan mereka 

memiliki kemampuan yang tidak dimiliki sebelumnya.  Ada delapan tingkat 

kemampuan belajar menurut Gagne, dimana kemampuan belajar pada tingkat 

tertentu ditentukan oleh kemampuan belajar ditingkat sebelumnya. Delapan 

tingkat kemampuan belajar menurut Gagne adalah sebagai berikut. 

a.   Signal learning. Dari signal yang dilihat/didengarnya, anak akan memberikan 

respon tertentu. Misalnya ketika melihat seseorang membawa mainan 

(signal), seorang anak menunjukkan ekspresi gembira. 

b.  Stimulus-respons learning. Seorang anak yang memberikan respon fisik atau 

vokal setelah mendapatkan stimulus tertentu. Contoh: proses awal belajar 

bahasa di mana anak-anak mengikuti bunyi kata-kata yang dicontohkan orang 

dewasa. 

c.  Chaining. Kemampuan anak untuk menggabungkan dua atau lebih hasil 

belajar stimulus-respon yang sederhana. Chaining terbatas hanya pada 

serangkaian gerak (bukan serangkaian produk bahasa lisan). 

d. Verbal association.Bentuk penggabungan hasil belajar yang melibatkan unit 

bahasa seperti memberi nama sebuah obyek/benda. 
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e.  Multiple discrimination. Kemampuan siswa untuk menghubungkan beberapa 

kemampuan chaining sebelumnya. Misalnya menyebutkan nama-nama siswa 

yang ada di kelas.  Mampu membedakan bermacam bentuk benda, cair, padat 

dan gas. 

f. Concept learning.Belajar konsep artinya anak mampu memberi respon 

terhadap stimulus yang hadir melalui karakteristik abstraknya. Contoh, siswa 

diperkenalkan dengan konsep kotak. Melalui pemahaman konsep kotak ini, 

siswa mampu mengidentifikasi benda lain yang berbeda ukuran, warna, 

maupun materinya, namun masih memiliki karakteristik kotak. 

g. Principle learning. Kemampuan siswa untuk menghubungkan satu konsep 

dengan konsep lainnya. Contoh: hubungan antara individu dengan masyarakat 

h. Problem solving. Dalam tingkat ini siswa mampu menerapkan prinsip-prinsip 

yang telah dipelajari untuk mencapai satu sasaran.  Problem solving menurut 

Gagne adalah tipe belajar yang paling tinggi. Siswa yang mampu 

menyelesaikan suatu permasalah melalui serangkaian langkah problem 

solving diyakini juga menguasai ketujuh kemampuan belajar dibawahnya. 

 

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa pada tingkat 

kemampuan belajar principle learning, siswa sudah memiliki kemampuan untuk 

menghubungkan satu konsep dengan konsep lainnya sesuai dengan metode 

simulasi yang mengharuskan siswa untuk berinteraksi dan mengambil peran 

secara kolektif dalam kelompok.  
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5.  Teori Belajar Konstruktivisme 

 

 

Teori belajar konstruktivisme (constructivist theories of learning) menyatakan 

bahwa siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi 

kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama dan merevisinya 

apabila aturan-aturan itu tidak lagi sesuai. Bagi siswa agar benar-benar memahami 

dan dapat menerapkan pengetahuan, mereka harus bekerja memecahkan masalah, 

menemukan segala sesuatu untuk dirinya (Slavin, 2005: 225). 

 

Menurut teori konstruktivisme ini, satu prinsip yang paling penting dalam 

pendidikan adalah bahwa guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan 

kepada siswa.  Siswa harus membangun sendiri pengetahuan di dalam benaknya.  

Guru dapat memberikan kemudahan untuk proses ini, dengan memberi 

kesempatan siswa untuk menemukan atau menerapkan ide-ide mereka sendiri, dan 

mengajar siswa menjadi sadar dan secara sadar menggunakan strategi mereka 

sendiri untuk belajar.  Guru dapat memberi siswa anak tangga yang membawa 

siswa kepemahaman yang lebih tinggi, dengan catatan siswa sendiri yang harus 

memanjat anak tangga tersebut (Trianto, 2012: 74). 

 

Teori belajar konstruktivisme menurut Driver dan Bell mengajukan karakteristik 

sebagai berikut: 

a.   siswa tidak dipandang  sebagai sesuatu yang pasif melainkan memiliki tujuan 

b. belajar mempertimbangkan seoptimal mungkin proses keterlibatan siswa 

c. pengetahuan bukan sesuatu  yang datang dari luar melainkan dikonstruksikan 

secara personal 
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d. pembelajaran bukanlah transmisi pengetahuan, melainkan melibatkan 

pengaturan situasi kelas 

e. kurikulum bukanlah sekedar siswa melainkan seperangkat pembelajaran, 

materi dan sumber (Trianto, 2012: 80). 

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa teori belajar konstruktivis 

menekankan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Guru bertugas sebagai 

fasilatator untuk menghantarkan siswa dalam menemukan pengetahuan dan 

pemahamannya tentang materi yang dipelajari. Melalui metode simulasi siswa 

berperan secara aktif bersama-sama dalam mencari dan menemukan pengetahuan 

baru. 

 

6.  Konsep Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

 

Konsep IPS pada awalnya berkembang dari Amerika Serikat dengan nama social 

studies. Pada perkembangan selanjutnya setelah berdirinya NCSS (national 

council for the social studies) sebuah organisasi profesional yang secara khusus 

membina dan mengembangkan social studies pada tingkat pendidikan dasar dan 

menengah serta keterkaitannya dengan disiplin ilmu-ilmu sosial dan disiplin ilmu 

pendidikan, pengertian social studies yang paling berpengaruh hingga akhir abad 

ke -20 adalah definisi yang dikemukakan oleh Edgar Wesley pada tahun 1937. 

Wesley menyatakan bahwa ”The social studies are the social sciences simplified 

for pedagogckal purposes. ”Social studies merupakan ilmu-ilmu sosial yang 

bertujuan untuk pendidikan. Definisi ini kemudian dibakukan dalam The United 

States of Education’s Standard for Curriculum and Instruction, dikemukakan 

bahwa: (a) social studies merupakan kajian dari ilmu-ilmu sosial yang menurut 
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Welton dan Mallan sebagai off springs of the social sciences, (b) kajian itu 

dikembangkan untuk tujuan-tujuan pendidikan dan pembelajaran, (c) aspek-aspek 

dari masing-masing disiplin ilmu sosial perlu diseleksi (Supardan, 2015:  9.10).  

 

Tahun 1993 NCSS mengeluarkan definisi resmisocial studies sebagai berikut. 

Social studies is the integrated studi of the social sciences and humanities 

to promote civic competence. Within the school program, social studies 

providescoordinated, systematic study drawing upon such displines as 

antrhopology, archaeology, economics, geography, history, law, 

philosophy, political science, psychology, religion and sociology, as well 

as appropriate content from the humanities, mathematic and natural 

sciences. The prymari purpose of social studie is to help young people 

develop the ability to make informed and resoned decicions for the public 

good as citizens of a culturally diverse, democratic society in an 

interdependent world. 

Ilmu pengetahuan sosial adalah studi terintegrasi tentang ilmu-ilmu sosial 

dan humaniora untuk membentuk warga negara yang baik/kompeten. 

Program IPS disekolah merupakan gambaran kajian sistematis dan 

koordinatif  dari disiplin ilmu-ilmu sosial seperti antropologi, arkeologi, 

ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, ilmu pengetahuan politik, 

psikologi, agama dan sosiologi juga yang bersumber dari humaniora, 

matematika dan ilmu pengetahuan alam. Tujuan utama dari ilmu 

penggetahuan sosial adalah untuk membantu generasi muda 

mengembangkan  kemampuannya untuk membuat keputusan-keputusan 

yang beralasan dan sebagai warganegara  yang bertanggungjawab pada 

suatu masyarakat yangg berbeda budaya, masyarakat dunia yang masih 

ketergantungan (Supardan, 2015: 12). 

 

 

Terkait dengan pengertian tersebut, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dapat 

dikatakan sebagai mata pelajaran di sekolah yang dirumuskan atas dasar 

interdisipliner, multidisipliner dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora (sosiologi, 

ekonomi, geografi, sejarah, politik, hukum, budaya, psikologi sosial, ekologi). 

Menurut Jarolimek dalam Supardan (2015: 13), tujuan social studies 

dikategorikan ke dalam tiga kelompok tujuan, yakni: (a) understanding, yang 

berhubungan dengan pengetahuan dan kecerdasan (knowledge and knowing),     

(b) attitudes, yang berhubungan dengan nilai-nilai, apresiasi, cita-cita, dan 
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perasaan, (c) skills, yang berhubungan dengan penggunaan dan pemakaian 

pembelajaran studi sosial dan kemampuan untuk memperoleh ilmu pengetahuan 

baru.  

 

Pengertian social studies dikemukakan juga oleh ahli ilmu sosial bernama Banks 

yang dikutip oleh Sapriya (2009: 10) dalam bukunya Pendidikan IPS. Menurut 

Banks social studies adalah: 

“the social stuudies is that part of the elementary and high school 

curriculum which has the primary responsibility for helping student to 

develop the knowledge, skills, attitudes and vallues needed to participate 

in the civic life of their local communities, the nation and the world.”    

Ilmu pengetahuan sosial adalah bagian dari kurikulum SD dan sekolah 

menengah yang mempunyai tanggungjawab utama untuk membantu para 

peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan-

keterampilan, sikap-sikap dan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengambil 

bagian didalam kehidupannya sebagai warganegara, warga masyarakat 

ditingkat lokal, nasional dan dunia. 

 

IPS sebagai sebuah cabang ilmu pengetahuan lebih berorientasi pada manusia. 

Dalam konteks sosial sebagai sebuah ilmu, IPS tidak dapat berdiri sendiri tetapi 

didukung oleh beberapa disiplin ilmu yaitu ilmu-lmu alam (natural sciences), 

ilmu-ilmu sosial (social sciences), humanitis (humaniora), filsafat dan kemudian 

berhulu pada ajaran agama. IPS sebagai pendidikan sosial ditopang oleh berbagai 

disiplin ilmu tetapi tidak mengajarkan ilmu itu sebagai materi pendidikan. Materi 

untuk pendidikan IPS sebagai pendidikan sosial diambil dari permasalahan yang 

ada di masyarakat (Pargito, 2009: 24). 

 

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional IPS 

merupakan bahan kajian yang wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar 

dan menengah yang antara lain mencakup ilmu bumi atau geografi, sejarah, 
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ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya yang dimaksudkan untuk 

mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis peserta 

didik terhadap kondisi sosial masyarakat. 

 

Pengertian yang dikemukakan oleh NCSS dan Banks di atas menunjukkan peran 

besar IPS dalam membentuk warga negara yang memiliki sikap dan nilai yang 

dapat dipertanggungjawabkan dalam hidup bermasyarakat. IPS akan dapat 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional seperti yang tertuang dalam tujuan 

pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu 

berfungsi mengembangkan  kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab (Pargito, 2009: 30). 

 

Penelitian tindakan kelas ini menitik beratkan kajiannya pada penggunaan metode 

simulasi untuk meningkatkan keterampilan sosial guna membentuk warga negara 

yang memiliki sikap dan nilai yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hidup 

bermasyarakat sesuai dengan tujuan pembelajaran IPS. 

 

B.  Penelitian yang Relevan 

 

Untuk membandingkan hasil penelitian penulis dengan penelitian terdahulu maka 

di bawah ini penulis akan menyajikan beberapa penelitian yang relevan: 
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1. Reni Rusmiati dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan Metode 

Simulasi untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas III SDN 

Ngadiwono II Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan.” Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa penerapan metode simulasi dalam pembelajaran IPS 

dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas III baik dalam ranah 

kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Hasil belajar sebelum penerapan 

metode simulasi dalam pembelajaran IPS memperoleh nilai rata-rata 50,00 

sedangkan setelah penerapan metode simulasi pada siklus I memperoleh nilai 

rata-rata 76,67. Pada siklus I, siswa menjadi suka pelajaran IPS, memiliki 

keberanian mengungkapkan pendapat dan bertanya kepada guru. 

 

2. Erfika Kumala Sari dalam penelitiannya yang berjudul “Peningkatan 

Pemahaman Metode Simulasi Berbasis Karakter Bangsa Berbantuan E-

Learning pada Mata Pelajaran PKn di Kelas XI AK2 Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri 4 Bandar Lampung.” Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa penerapan metode simulasi berbasis karakter bangsa berbantuan e-

learning dapat meningkatkan pemahaman konsep demokrasi siswa hal ini 

dapat dilihat dari hasil kegiatan pembelajaran pada siklus ke I, ke II dan ke 

III. Siklus ke I pemahaman konsep demokrasi siswa 42,8% siklus ke II telah 

mengalami peningkatan yaitu pemhaman konsep demokrasi siswa menjadi 

67,8%. Pada siklus ke III pemahaman konsep demokrasi siswa mencapai 

77,8% sehingga indikator keberhasilan telah tercapai. Dengan demikian 

metode simulasi berbasis karakter bangsa berbantuan e-learning dapat 

meningkatkan pemahaman konsep demokrasi siswa pada mata pelajaran PKn 

siswa XI AK-2 SMK Negeri 4 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2011-2012.  
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C. Kerangka Pikir 

 

 

Pendidikan memiliki tujuan untuk membentuk siswa menjadi bagian terintegarasi 

dalam masyarakat, secara sosiologis siswa akan berhadapan dengan tantangan 

sosial yang tidak hanya mengandalkan status dan kemampuan akademik saja. 

Pentingnya keterampilan sosial dari proses pembelajaran disekolah akan sangat 

bermanfaat bagi siswa dalam melakukan sosialisasi di masyarakat.  

 

Proses pembelajaran yang yang berpusat pada guru dengan menggunakan 

ceramah dan monoton akan menyebabkan siswa bosan, mengantuk, dan rendah 

daya serapnya. Tidak ada anak bodoh, yang tidak pandai adalah guru. Kesalahan 

guru dalam memilih metode pembelajaran akan menyebabkan daya serap siswa 

rendah. Guru yang pandai akan mampu memilih model pembelajaran yang paling 

sesuai dengan materi pelajaran dan selera anak didik. Tidak semua guru mampu 

mengajar sesuai dengan materi pelajaran dan selera anak didik. Mayoritas guru 

hanya mampu mengajar dengan metode ceramah, sedikit sekali tanya jawab, dan 

diskusi gaya lama.  

 

Model diskusi gaya lama, dapat digambarkan sebagai berikut. Guru membentuk 

kelompok untuk mengerjakan tugas membuat makalah, kemudian setiap 

pertemuan guru mengundi atau memilih kelompok tertentu untuk maju 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Salah satu anggota kelompok 

menjadi pembaca makalah, yang satunya lagi menjadi moderator, yang lainnya 

menjadi notulen, dan yang belum bertugas menjadi penjawab pertanyaan dari 

temannya satu kelas. Dalam diskusi tersebut, hanya ada beberapa siswa saja yang 

terlibat aktif mendengarkan, mencatat. Siswa yang berani bertanya pun hanya 
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anak itu-itu saja. Mayoritas siswa pasif, sibuk dengan kegiatannya sendiri. Guru 

sesekali menjadi penengah antara siswa yang tidak maju presentasi dengan 

kelompok siswa yang presentasi. Setelah proses pembelajaran selesai, guru 

meyakini materi pelajaran yang telah disampaikan oleh kelompok yang maju telah 

dikuasai sepenuhnya oleh seluruh siswa. 

 

Dilihat dari aktivitas yang dilakukan oleh siswa dapat diketahui rendahnya 

keterampilan sosial seperti bekerjasama, berkomunikasi dan lainnya. Siswa sangat 

canggung dan terkesan monoton terhadap pembelajaran yang biasa. Saat 

berdiskusi siswa kurang mampu bergiliran/berbagi dalam kelompok, kurang 

mampu menghargai/menghormati, kurang mampu membantu/menolong, kurang 

mampu mengikuti petunjuk, kurang mampu mengontrol emosi, kurang mampu 

menyampaikan pendapat, kurang mampu menerima pendapat. Maka dicarikan 

metode pembelajaran yang mampu meningkatkan keterampilan sosial, model 

simulasi adalah alternatif pembelajaran yang diharapkan mampu menjawab dari 

masalah keterampilan sosial siswa. Model pembelajaran simulasi dapat 

memberikan implementasi secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat.       

 

Partisipasi siswa dalam pembelajaran simulasi merupakan salah satu unsur yang 

paling penting dalam menentukan tercapai atau tidaknya indikator keterampilan 

sosial.  Siswa secara aktif perlu dilibatkan dalam pengorganisasian dan penemuan 

informasi (pengetahuan), mereka tidak menerima saja pengetahuan yang diberikan 

oleh guru. Guru tidak lebih sebagai fasilitor dan motivator selama simulasi.    
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Gambar 2.1 Paradigma penerapan model simulasi untuk meningkatkan 

keterampilan sosial siswa 

 

 

 

Rendahnya Keterampilan Sosial 
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Proses Pembelajaran Simulasi 
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Meningkatkan Keterampilan Sosial 

1. siswa mampu bergiliran/berbagi dalamkelompok 

2. siswa mampu menghargai/menghormati  

3. siswa mampu membantu/menolong 

4. siswa mampu mengikuti petunjuk 

5. siswa mampu mengontrol emosi 

6. siswa mampu menyampaikan pendapat 

7. siswa mampu menerima pendapat 
 
 


