
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

 

Pembahasan bab ini meliputi: 1. Landasan teori, menjelaskan tentang teori belajar; (2) 

Tinjauan mengenai Pendidikan IPS; (3) Landasan Teori pengembangan Bahan Ajar; 

(4) LKS IPS berbasis tematik materi Lingkungan Hidup di Kelas VIII semester 

Ganjil; (5) Produk yang dihasilkan; (6) Penelitian yang relevan; (7) Hipotesis yang 

diajukan. 

2.1 Teori-Teori Belajar Dalam Pengembangan Pembelajaran IPS Terpadu di 

SMP 

 

Menurut Gagnon dan Collay dalam Pribadi, (2009 : 54) desain mempunyai makna 

adanya keseluruhan, struktur, kerangka atau outline dan urutan dan sistematika 

kegiatan. Desain sistem pembelajaran tidak hanya berperan sebagai pendekatan yang 

terorganisasi (organized approach) untuk memproduksi dan mengembangkan bahan 

ajar, tapi merupakan sebuah proses generik yang dapat digunakan untuk menganalisis 

masalah pembelajaran dan kinerja manusia serta menentukan solusi yang tepat untuk 

mengatasi masalah-masalah tersebut. 

Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita 

terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu 

proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi, menginsiprasi, 

menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. 

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/09/12/pengertian-pendekatan-strategi-metode-teknik-taktik-dan-model-pembelajaran/
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Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu: (1) 

pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa (student 

centered approach) dan (2) pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat 

pada guru (teacher centered approach). 

Menurut Trianto, (2011: 9) belajar hakikatnya adalah suatu proses yang ditandai 

dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil dari proses 

belajar dapat diindikasikan dalam berbagai bentuk seperti berubahan pengetahuan, 

pemahaman, sikap dan tingkah laku, kecakapan, ketrampilan dan kemampuan, serta 

perubahan aspek-aspek yang lain yang ada pada individu yang belajar. 

Menurut Pribadi, (2009 : 57) sistem pembelajaran pada umumnya berisi lima langkah 

yaitu: 

1. Analisis lingkungan dan kebutuhan belajar siswa 

2. Merancang spesifikasi proses pembelajaran yang efektif dan efisien serta sesuai 

dengan lingkungan dan kebutuhan belajar siswa 

3. Mengembangkan bahan-bahan untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran 

4. Implementasi desain sistem pembelajaran 

5. Evaluasi formatif dan sumatif terhdap program pembelajaran 

Terjadinya belajar pada diri siswa diperlukan kondisi belajar, baik kondisi internal 

maupun kondisi eksternal. Kondisi intenal merupakan peningkatan memori siswa 

sebagai hasil belajar terdahulu. Kondisi eksternal meliputi aspek atau benda yang 

dirancang atau ditata dalam suatu pembelajaran (Trianto, 2011:27). Sementara itu, 

Kemp mengemukakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan 

pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat 

dicapai secara efektif dan efisien. 

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/09/12/pengertian-pendekatan-strategi-metode-teknik-taktik-dan-model-pembelajaran/
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2.1.1 Teori Belajar Konstruktivisme 

Menurut Bruner dalam Trianto (2011:28) suatu prinsip yang paling penting dalam 

psikologi pendidikan adalah guru tidak hanya sekadar memberikan pengetahuan 

kepad siswa. Siswa harus membangun sendiri pengetahuan di dalam benaknya. Guru 

dapat memberikan kemudahan untuk proses ini dengan memberikan kesempatan 

siswa untuk menemukan atau menerapkan ide-ide mereka sendiri dan mengajar siswa 

menjadi sadar dan menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. Belajar 

penemuan sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia, dan 

dengan sendirinya memberi hasil yang paling baik. Berusaha untuk mencari 

pemecahan masalah serta pengetahuan yang menyertainya, menghasilkan 

pengetahuan yang benar-benar bermakna (Trianto, 2011: 38). 

Dalam teori Konstruktivistis diyakini bahwa pengetahuan adalah sesuatu yang 

bersifat dinamis. Pengetahuan senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan. 

Pengetahuan adalah proses yang memerlukan adanya tindakan. Belajar lebih diartikan 

sebagai sebuah proses konstruksi makna daripada hanya sekedar mengingat dan 

menghafal fakta yang bersifat faktual.  

Menurut Duffy dan Cunningham dalam Pribadi (2009: 127) hal yang 

melatarbelakangi pendekatan konstruktivisme dalam proses pembelajaran sebagai 

berikut. 

a. Semua pengetahuan dan hasil belajar merupakan proses konstruksi individu. 

b. Pengetahuan merupakan konstruksi peristiwa yang dialami dari berbagai sudut 

pandang atau perspektif. 

c. Proses belajar harus berlangsung dalam konteks yang relevan. 

d. Belajar dapat terjadi melalui media pembelajaran. 

e. Belajar merupakan dialog sosial yang bersifat inheren. 
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f. Siswa yang belajar memiliki ragam latar belakang yang multidimensional. 

g. Memahami pengetahuan yang dipelajari merupakan pencapaian utama manusia. 

 

Hasil dari proses belajar merupakan kombinasi antara pengetahuan baru dengan 

pengetahuan atau pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya dan aktif terlibat dalam 

melakukan proses pembelajaran. Maka tugas guru adalah menciptakan lingkungan 

belajar yang mencerminkan adanya pengalaman belajar yang otentik atau nyata dan 

dapat diaplikasikan dalam sebuah situasi yang sesungguhnya. Siswa memiliki 

kemampuan dalam menemukan, memahami dan menggunakan informasi atau 

pengetahuan yang dipelajarinya. 

Komponen penting dalam pembelajaran konstrutivistik menurut Pribadi, (2009: 133) 

sebagai berikut. 

a. Belajar aktif (active learning) 

b. Siswa terlibat dalam aktivitas pembelajaran yang bersifat otentik dan situasional 

c. Aktivitas belajar harus menarik dan menantang 

d. Siswa harus dapat mengartikan informasi baru dengan informasi yang telah 

dimiliki sebelumnya 

e. Siswa harus mampu merefleksikan pengetahuan yang sedang dipelajari 

f. Guru harus lebih banyak berperan sebagai fasilitator yangdapat membantu siswa 

dalam melakukan konstruksi pengetahuan 

g. Guru harus dapat memberi bantuan berupa scafolding yang diperlukan oleh siswa 

dalam menempuh proses belajar. 

 

2.1.2 Teori Perkembangan Kognitif Piaget 

Menurut Annisa (2011) teori belajar kognitif lebih menekankan pada belajar 

merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Pada dasarnya 

belajar adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam 

diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk 

memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, 

ketrampilan dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berbekas. 
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Menurut Piaget dalam Trianto, (2011: 29) memandang perkembangan kognitif 

sebagai suatu proses dimana anak secara aktif membangun sistem makna dan 

pemahaman realitas melalui pengalaman-pengalaman dan interaksi-interaksi mereka. 

Perkembangan kognitif sebagian besar bergantung kepada seberapa jauh anak aktif 

memanipulasi dan aktif berinteraksi dengan lingkungannya. 

Implikasi penting dalam model pembelajaran teori Piaget: 

a. Memusatkan perhatian pada berpikir atau proses mental anak, tidak sekedar pada 

hasilnya. Disamping kebenaran jawaban siswa, guru harus memahami proses yang 

digunakan anak sehingga sampai pada jawaban tersebut. 

b. Memperhatikan peranan pelik dari inisiatif anak sendiri, keterlibatan aktif dalam 

kegiatan pembelajaran. Anak didorong menemukan sendiri pengetahuan 

(discovery maupun inquiry) melalui interaksi spontan dengan lingkungannya. 

c. Memaklumi akan adanya perbedaan individual dalam hal kemajuan 

perkembangan. Seluruh siswa tumbuh melewati uturan perkembangan yang sama, 

namun pertumbuhan itu berlangsung pada kecepatan yang berbeda (Trianto, 2011: 

35). 

 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan pendekatan konstruktivistik 

dalam kegiatan pembelajaran sebagai berikut. 

a. Berikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan belajar dalam konteks nyata.  

b. Ciptakan aktivitas belajar kelompok agar terjadi interaksi  

c. Mengarahkan dan membantu siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan. 

2.1.3 Teori pembelajaran Sosial Vygotsky 

Teori Vygotsky merupakan teori penting dalam psikologi perkembangan anak. 

Penekanannya dalam sosial. Pembelajaran terjadi bila anak bekerja atau belajar 

menangani tugas-tugas yang belum dipelajari namun tugas itu masih berada dalam 

jangkauan kemampuannya.  
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Teori pembelajaran menurut Vygotsky dalam Trianto,  (2011: 38) menyatakan bahwa 

siswa membentuk pengetahuan sebagai hasil dari pikiran dan kegiatan siswa sendiri 

melalui bahasa. Perkembangan tergantung baik pada faktor biologis menentukan 

fungsi-fungsi elementer memori, atensi, persepsi, dan stimulus-respons, faktor sosial 

sangat penting artinya bagi perkembangan fungsi mental lebih tinggi untuk 

perkembangan konsep, penalaran logis dan pengambilan keputusan.   

Dalam teori ini lebih ditekankan aspek sosial. Proses pembelajaran akan terjadi jika 

anak bekerja atau menangani tugas-tugas yang belum dipelajari, namun tugas tersebut 

masih berada dalam jangkauan mereka (zone of proximal development). Yaitu daerah 

tingkat perkembangan sedikit diatas daerah perkembangan seseorang saat ini. Fungsi 

mental yang lebih tinggi muncul dalam percakapan dan kerja sama antar individu 

sebelum fungsi mental yang lebih tinggi itu terserap dalam individu tersebut.  

Pendekatan konstruktivistik dapat diaplikasikan pada semua jenjang dan satuan 

pendidikan. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam menerapkan pendekatan 

konstruktivistik adalah memberi kebebasan kepada siswa untuk membangun 

pengetahuan dengan menggunakan beragam sumber belajar yang tersedia. 

2.1.4 Teori Pembelajaran menurut Robin Fogarty 

Beberapa hal yang menjadi masalah disekolah masih diajarkan terpisah: 

1) Kurikulum itu sendiri tidak menggambarkan satu kesatuan yang terintegrasi, 

melainkan masih terpisah-pisah antar bidang ilmu. 

2) Latar belakang guru yang mengajar merupakan guru disiplin ilmu tertentu seperti 

Fisika, Biologi, kimia pada kelompok IPA atau terdapat Geografi, Sejarah, 

Ekonomi dan Sosiologi, Antropologi pada kelompok IPS, sehingga sangat sulit 

untuk melakukan pembelajaran yang memadukan antar disiplin ilmu tersebut. 
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3) Terdapat kesulitan dalam pembagian tugas dan waktu pada masing-masing guru 

mata pelajaran untuk pembelajaran secara terpadu. 

4) Meskipun pembelajaran terpadu bukan merupakan hal yang baru namun para guru 

disekolah tidak terbiasa melaksanakannya sehingga “dianggap” hal yang baru 

(Trianto, 2012: 8). 

Menurut Robin Fogarty, (1991) mengemukakan ada 10 model pembelajaran untuk 

kurikulum terpadu. Ke-10 model tersebut sebagai berikut.  

1. Model Penggalan (Fragmented) 

Model fragmented ditandai oleh ciri pemaduan yang hanya terbatas pada satu mata 

pelajaran saja. Pembelajaran terpadu melalui kurikulum terpadu fragmented terjadi 

jika seorang guru memiliki keinginan agar siswa setelah menempuh pembelajaran 

satu kurun waktu tertentu memiliki kemampuan atau kecakapan tertentu.  

2. Model Keterhubungan (Connected) 

Model connected dilandasi oleh anggapan bahwa butir-butir pembelajaran dapat 

dipayungkan pada induk mata pelajaran tertentu. Adanya hubungan antar ide-ide 

dalam satu mata pelajaran, anak akan memperoleh gambaran yang lebih jelas dan luas 

dari konsep yang dijelaskan dan siswa diberi kesempatan untuk melakukan 

pedalaman, tinjauan, memperbaiki dan mengasimilasi gagasan secara bertahap.  

3. Model Sarang (Nested) 

Model nested merupakan pemaduan berbagai bentuk penguasaan konsep 

keterampilan melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Keterampilan dalam 

mengembangkan daya imajinasi dan berpikir logis. Guru dapat memadukan beberapa 
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keterampilan sekaligus dalam pembelajaran satu mata pelajaran, memberikan 

perhatian pada berbagai bidang penting dalam satu saat sehingga tidak memerlukan 

penambahan waktu dan guru dapat memadukan kurikulum secara luas.  

4. Model Urutan/Rangkaian (Sequenced) 

Model sequenced merupakan model pemaduan topik-topik antar mata pelajaran yang 

berbeda secara paralel. Dengan menyusun kembali urutan topik, bagian dari unit, 

guru dapat mengutamakan prioritas kurikulum daripada hanya mengikuti urutan yang 

dibuat penulis dalam buku teks, membantu siswa memahami isi pembelajaran dengan 

lebih kuat dan bermakna.  

5. Model Bagian (Shared) 

Model shared merupakan bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya 

“overlapping” konsep atau ide pada dua mata pelajaran atau lebih. Dengan model 

terpadu yang mencakup empat disiplin ilmu, dengan menggabungkan disiplin ilmu 

serupa yang saling tumpang tindih akan memungkinkan mempelajari konsep yang 

lebih dalam.  

6. Model Jaring Laba-laba (Webbed) 

Model ini bertolak dari pendekatan tematis sebagai pemadu bahan dan kegiatan 

pembelajaran. Dalam hubungan ini tema dapat mengikat kegiatan pembelajaran baik 

dalam mata pelajaran tertentu maupun lintas mata pelajaran. Model ini 

mengintegrasikan kurikulum adalah faktor motivasi sebagai hasil bentuk seleksi tema 

yang menarik perhatian paling besar, faktor motivasi siswa juga dapat berkembang 

karena adanya pemilihan tema yang didasarkan pada minat siswa.  
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7. Model Galur/ benang (Threaded) 

Model threaded merupakan model pemaduan bentuk keterampilan. Bentuk threaded 

ini berfokus pada apa yang diesbut meta-curriculum. Konsep berputar sekitar 

metakurikulum yang menekankan pada perilaku metakognitif; materi untuk tiap mata 

pelajaran tetap murni, dan siswa dapat belajar bagaimana seharusnya belajar di masa 

yang akan datang sesuai dengan laju perkembangan era globalisasi.  

8. Model Keterpaduan (Integrated) 

Model integrated merupakan pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang 

berbeda, tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Siswa dapat saling 

mengaitkan, saling menghubungkan diantara macam-macam bagian dari mata 

pelajaran. Keterpaduan secara sukses diimplementasikan, pendekatan belajar yang 

lingkungan belajar yang ideal untuk hari terpadu (integrated  day) secara eksternal 

dan untuk keterpaduan belajar untuk fokus internal. Selain itu model ini juga 

mendorong motivasi murid.  

9. Model Celupan/Terbenam (Immersed) 

Model immersed dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan 

berbagai pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan medan pemakaiannya. 

Dalam hal ini tukar pengalaman dan pemanfaatan pengalaman sangat diperlukan 

dalam kegiatan pembelajaran. 

10. Model Jaringan (Networked) 

Model pemaduan pembelajaran ini mengandaikan kemungkinan pengubahan 

konsepsi, bentuk pemecahan masalah, maupun tuntutan bentuk keterampilan baru 
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setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks 

yang berbeda-beda. Belajar disikapi sebagai proses yang berlangsung secara terus-

menerus karena adanya hubungan timbal balik antara pemahaman dan kenyataan 

yang dihadapi siswa.  

Penelitian pengembangan ini yang akan diambil adalah pembelajaran terpadu model 

connected. Hal ini didasarkan pada pertimbangan terfokus pada pembentukan yang 

tegas keterkaitan di dalam suatu mata pelajaran (antar topik, antar konsep, antar 

keterampilan). Yang mengorganisasikan atau mengintegrasikan satu konsep, 

ketrampilan atau kemampuan yang ditumbuhkembangkan dalam suatu pokok 

bahasan atau sub pokok bahasan. Kaitan dapat diadakan secara spontan atau 

direncanakan terlebih dahulu sehingga menjadi lebih bermakna dan efektif.  

2.2 Tinjauan mengenai Pendidikan IPS  

2.2.1 Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Manusia dan masyarakat merupakan objek kajian yang selalu menarik dan 

berkembang. Interaksi antar manusia kadang menimbulkan permasalahan yang harus 

diselesaikan. Pada tataran yang lebih luas, masyarakat beranggotakan manusia dari 

berbagai suku, agama, warna kulit, dan sebagainya. Menurut Woolever dalam 

Pargito, (2010 : 33-34) Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial terdapat 5 (lima) 

perspektif, tidak saling menguntungkan secara ekslusif, melainkan saling melengkapi, 

Menurut National Council for social studies (NCSS, 1988:1) mengemukakan bahwa 

karakteristik IPS adalah (1) involves a search for pattern in our live; (2) involves both 

the content and processes of learning (3) requeres information processing; (4) social 
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studies as sciences; (5) involves the development and analysis of one’s own value and 

application requeres probelem solving and decision making of these values in social 

action. 

Menurut Woolver dalam Pargito, (2010: 33-34) pendidikan Ilmu Pengetahuan sosial 

terdpat 5 (lima) persepektif yang tidak saling menguntungkan secara eksulusif tetapi 

saling melengkapi. Kelima perspektif itu adalah sebagai berikut. 

1) IPS sebagai transmisi kewarganegaraan (social studies as citizenship transmission) 

2) IPS sebagai pendidikan ilmu-ilmu sosial (social studies as social studies) 

3) IPS sebagai pendidikan reflektif (social studies as reflective inquiry) 

4) IPS sebagai kritik kehidupan sosial (social studies as social criticism) 

5) IPS sebagai pengembangan pribadi seseorang (social studies as personal 

development of the individual) 

Pembelajaran IPS terpadu di SMP dengan menggunakan Lembar Kegiatan Siswa 

trmasuk dalam perspektif IPS sebagai pendidikan ilmu-ilmu sosial.  Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) dianggap sebagai ilmu yang mempelajari tentang manusia 

serta untuk mempolakan sejauh mana manusia itu berhubungan dengan orang lain 

dalam suatu kelompok (Tanto, 2011: 1-3) 

2.2.2 Tujuan Pendidikan IPS 

Tujuan mempelajari ilmu pengetahuan sosial di Indonesia untuk memberikan 

pengetahuan yang merupakan kemampuan untuk mengingat kembali atau mengenal 

kembali atau mengenal ide-ide atau penemuan yang telah dialami dalam bentuk yang 

sama atau dialami sebelumnya. Kemampuan dan keterampilan, yaitu kemampuan 
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untuk menemukan informasi yang tepat dan teknik dalam pengalaman seorang siswa 

untuk menolongnya memecahkan masalah-masalah baru atau menghadapi 

pengalaman baru. 

Tujuan pengajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) menurut Fenton dalam Tanto, 

(2011) adalah mempersiapkan anak didik menjadi warga negara yang baik, mengajar 

anak didik agar mempunyai kemampuan berpikir dan dapat melanjutkan kebudayaan 

bangsa. Sedangkan menurut Clark dalam Tanto, (2011) menyatakan bahwa studi 

sosial menitikberatkan pada perkembangan individu yang dapat memahami 

lingkungan sosialnya, manusia dengan segala kegiatannya dan interaksi antar mereka. 

Dalam hal ini anak didik diharapkan dapat menjadi anggota yang produktif, 

berpartisipasi dalam masyarakat yang merdeka, mempunyai rasa tanggung jawab, 

tolong menolong dengan sesamanya, dan dapat mengembangkan nilai-nilai dan ide-

ide dari masyarakatnya. 

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan utama 

pengajaran Social Studies (IPS) adalah untuk memperkaya dan mengembangkan 

kehidupan anak didik dengan mengembangkan kemampuan dalam lingkungannya 

dan melatih anak didik untuk menempatkan dirinya dalam masyarakat yang 

demokratis, serta menjadikan negaranya sebagai tempat hidup yang lebih baik. 

2.2.3 KI dan KD IPS Kelas VIII yang dipadukan 

IPS sebagai komponen kurikulum sekolah merupakan kesempatan yang baik untuk 

membina afeksi, kognisi, dan psikomotor pada anak didik untuk menjadi manusia 

pembangunan Indonesia, dalam hal ini pengajaran IPS berkewajiban membentuk 



26 

 

tenaga kerja yang terampil dan berpendidikan.Mata pelajaran IPS pada SMP/MTs 

merupakan “IPS Terpadu”. Dengan perincian sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Struktur Kurikulum SMP/MTs 

Komponen 
Kelas dan Alokasi Waktu 

VII VIII IX 

Kelompok A 

1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 

 

3 

 

3 

 

3 

2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 3 3 3 

3. Bahasa Indonesia 6 6 6 

4. Matematika 5 5 5 

5. Ilmu Pengetahuan Alam 5 5 5 

6. Ilmu Pengetahuan Sosial 4 4 4 

7. Bahasa Inggris 4 4 4 

Kelompok B    

1. Seni Budaya 3 3 3 

2. Pendidikan Jasmani, Olahraga danKesehatan 3 3 3 

3. Prakarya 2 2 2 

Jumlah Alokasi waktu per minggu 38 38 38 

 

Sumber: Depdikbud, Permendikbud No. 68 Tahun 2013 

Keterangan:  

a. Mata pelajaran Kelompok A adalah kelompok mata pelajaran yang kontennya 

dikembangkan oleh pusat. Mata pelajaran Kelompok B yang terdiri atas mata 

pelajaran Seni Budaya dan Prakarya serta Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan 

Kesehatan adalah kelompok mata pelajaran yang kontennya dikembangkan oleh 

pusat dan dilengkapi dengan konten lokal yang dikembangkan oleh pemerintah 

daerah.  

b. Jumlah alokasi waktu jam pembelajaran setiap kelas merupakan jumlah minimal 

yang dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan peserta didik.  

Dari Tabel 2.1 maka mata Pelajaran IPS adalah mata Pelajaran IPS terpadu terdiri 

atas 4 jam pelajaran. 
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Tabel 2.2 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran IPS Kelas 

VIII SMP 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 

1. Menghargai dan menghayati 

ajaran agama yang dianutnya. 

1.1 Menghayati karunia Tuhan YME yang telah 

menciptakan waktu dengan segala 

perubahannya. 

1.2 Menghayati ajaran agama dalam berfikir 

dan berperilaku sebagai penduduk Indonesia 

dengan mempertimbangkan kelembagaan 

sosial, budaya, ekonomi dan politik dalam 

masyarakat. 

1.3  Menghayati karunia Tuhan YME yang telah 

menciptakan manusia dan lingkungannya. 

2. Menghargai dan menghayati 

perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), 

santun, percaya diri, dalam 

berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan 

alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya  

 

2.1 Menunjukkan perilaku jujur, gotong royong, 

bertanggung jawab, toleran, dan percaya diri 

sebagaimana ditunjukkan oleh tokoh-tokoh 

sejarah pada masa lalu.  

2.2  Memiliki rasa ingin tahu, terbuka dan sikap 

kritis terhadap permasalahan sosial 

sederhana.  

2.3 Menunjukkan perilaku santun, peduli dan 

menghargai perbedaan pendapat dalam 

interaksi sosial dengan lingkungan dan 

teman sebaya  

3. Memahami dan menerapkan 

pengetahuan (faktual, konsep-

tual, dan prosedural) berdasar-

kan rasa ingin tahunya tentang 

ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait fenomena 

dan kejadian tampak mata. 

3.1 Memahami aspek keruangan dan konekti-

vitas antar ruang dan waktu dalam lingkup 

nasional serta perubahan dan keberlanjutan 

kehidupan manusia (ekonomi, sosial, 

budaya, pendidikan dan politik).  

3.2 Mendeskripsikan perubahan masyarakat 

Indonesia pada masa penjajahan dan 

tumbuhnya semangat kebangsaan serta 

perubahan dalam aspek geografis, ekonomi, 

budaya, pendidikan dan politik  

3.3 Mendiskripsikan fungsi dan peran 

kelembagaan sosial, budaya, ekonomi dan 

politik dalam masyarakat  

3.4 Mendeskripsikan bentuk-bentuk dan sifat 

dinamika interaksi manusia dengan 

lingkungan alam, sosial, budaya, dan 

ekonomi 

4. Mengolah, menyaji, dan 

menalar dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan 

4.1 Menyajikan hasil olahan telaah tentang 

peninggalan kebudayaan dan fikiran 

masyarakat Indonesia pada masa penjajahan 

dan tumbuhnya semangat kebangsaan dalam 
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Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 

membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghi-

tung, menggambar, dan menga-

rang) sesuai dengan yang 

dipelajari di sekolah dan 

sumber lain yang sama dalam 

sudut pandang/teori. 

aspek geografis, ekonomi, budaya, pendi-

dikan dan politik yang ada di lingkungan 

sekitarnya. 

4.2 Menggunakan berbagai strategi untuk 

memecahkan masalah yang berkaitan 

dengan fungsi peran kelembagaan sosial, 

budaya, ekonomi dan politik di lingkungan 

masyarakat sekitar  

4.3 Menyajikan hasil pengamatan tentang 

bentuk-bentuk dan sifat dinamika interaksi 

manusia dengan lingkungan alam, sosial, 

budaya, dan ekonomi di lingkungan 

masyarakat sekitar  

 

Sumber: Depdikbud, Permendikbud No. 68 Tahun 2013. 

Menurut Permendikbud No. 68 tahun 2013 Mata Pelajaran IPS di SMP merupakan 

pembelajaran IPS terpadu yang terdiri dari unsur mata pelajaran Sejarah, Geografi, 

Ekonomi, Sosiologi dan Antropologi. Masing-masing unsur tersebut tersebar dalam 

KI/KD sesuai dengan Standar Isi dan Standar Kompetensi Kurikulum BNSP. 

Berlakunya kurikulum 2013 di sekolah menuntut perubahan paradigma dalam 

pendidikan dan pembelajaran khususnya pada jenjang formal (sekolah). Sesuai 

dengan Kurikulum 2013, bahwa model pembelajaran terpadu merupakan model 

implementasi kurikulum yang diaplikasikan pada semua jenjang pendidikan. Hal ini 

bergantung pada kecenderungan materi-materi yang memiliki potensi untuk 

dipadukan dalam suatu tema tertentu. Model pembelajaran ini pada hakikatnya 

merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik baik 

individu maupun kelompok aktif mencari, menggali dan menemukan konsep serta 

prinsip secara holitstic dan autentik (Depdikbud, 2013). 
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Pembelajaran tematik terpadu merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang 

secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam intra mata pelajaran maupun 

antar mata pelajaran. Dengan adanya pemaduan itu, peserta didik akan memperoleh 

pengetahuan dan ketrampilan secara utuh sehingga pembelajaran menjadi bermakna 

bagi peserta didik. 

Makna pembelajaran Tematik Terpadu adalah pendekatan pembelajaran yang 

melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna 

kepada peserta didik. Dikatakan bermakna pada pembelajaran Tematik Terpadu 

artinya, peserta didik akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui 

pengalaman langsung dan menghubungkan dengan konsep yang lain yang sudah 

mereka pahami. Permendikbud No. 68 tahun 2013 berisi tentang Prinsip 

Pengembangan Kurikulum yaitu: Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan jenjang 

Pendidikan Dasar dan Menengah dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah 

berpedoman pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi serta Panduan 

Penyusunan Kurikulum yang dibuat oleh BSNP. Kurikulum dikembangkan 

menggunakan filosofi sebagai berikut. 

a. Pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa 

masa kini dan masa mendatang. Pandangan ini menjadikan Kurikulum 2013 

dikembangkan berdasarkan budaya bangsa Indonesia yang beragam, diarahkan 

untuk membangun kehidupan masa kini, dan untuk membangun dasar bagi 

kehidupan bangsa yang lebih baik di masa depan. Mempersiapkan peserta didik 

untuk kehidupan masa depan selalu menjadi kepedulian kurikulum, hal ini 

mengandung makna bahwa kurikulum adalah rancangan pendidikan untuk 

mempersiapkan kehidupan generasi muda bangsa. Dengan demikian, tugas 

mempersiapkan generasi muda bangsa menjadi tugas utama suatu kurikulum. 

Untuk mempersiapkan kehidupan masa kini dan masa depan peserta didik, 

Kurikulum 2013 mengembangkan pengalaman belajar yang memberikan 

kesempatan luas bagi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang diperlukan 

bagi kehidupan di masa kini dan masa depan, dan pada waktu bersamaan tetap 
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mengembangkan kemampuan mereka sebagai pewaris budaya bangsa dan orang 

yang peduli terhadap permasalahan masyarakat dan bangsa masa kini.  

b. Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Menurut pandangan 

filosofi ini, prestasi bangsa di berbagai bidang kehidupan di masa lampau adalah 

sesuatu yang harus termuat dalam isi kurikulum untuk dipelajari peserta didik. 

Proses pendidikan adalah suatu proses yang memberi kesempatan kepada peserta 

didik untuk mengembangkan potensi dirinya menjadi kemampuan berpikir 

rasional dan kecemerlangan akademik dengan memberikan makna terhadap apa 

yang dilihat, didengar, dibaca, dipelajari dari warisan budaya berdasarkan makna 

yang ditentukan oleh lensa budayanya dan sesuai dengan tingkat kematangan 

psikologis serta kematangan fisik peserta didik. Selain mengembangkan 

kemampuan berpikir rasional dan cemerlang dalam akademik, Kurikulum 2013 

memposisikan keunggulan budaya tersebut dipelajari untuk menimbulkan rasa 

bangga, diaplikasikan dan dimanifestasikan dalam kehidupan pribadi, dalam 

interaksi sosial di masyarakat sekitarnya, dan dalam kehidupan berbangsa masa 

kini.  

c. Pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan 

kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu. Filosofi ini 

menentukan bahwa isi kurikulum adalah disiplin ilmu dan pembelajaran adalah 

pembelajaran disiplin ilmu (essentialism). Filosofi ini mewajibkan kurikulum 

memiliki nama matapelajaran yang sama dengan nama disiplin ilmu, selalu 

bertujuan untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kecemerlangan 

akademik.  

d. Pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih 

baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan 

berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan berpartisipasi untuk membangun 

kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik (experimentalism and social 

reconstructivism). Dengan filosofi ini, Kurikulum 2013 bermaksud untuk 

mengembangkan potensi peserta didik menjadi kemampuan dalam berpikir 

reflektif bagi penyelesaian masalah sosial di masyarakat, dan untuk membangun 

kehidupan masyarakat demokratis yang lebih baik.  

IPS  merupakan perwujudan dari satu pendekatan interdisipliner dari pelajaran ilmu-

ilmu sosial. Ia merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial antara lain: 

Sosiologi, Antropologi Budaya, Sejarah, Psikologi Sosial, Geografi, Ekonomi, 

Politik, dan Ekologi. IPS berusaha mengintegrasikan materi dari berbagai ilmu sosial 

dengan menampilkan permasalahan sehari-hari masyarakat di sekitarnya. IPS 

merupakan aspek penting dari ilmu-ilmu sosial yang dipilih dan diadaptasikan untuk 

digunakan dalam pengajaran di sekolah.  
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LKS IPS model tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tematik. 

Pendekatan ini pengembangannya dimulai dari menentukan tema. Dalam merancang 

pembelajaran tematik maka ditetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar 

yang akan dipadukan. Guru harus memahami betul kandungan isi dari masing-masing 

standar kompetensi dan  kompetensi dasar sebelum dilakukan pemaduan. Penetapan 

tema dapat dilakukan dengan melihat kemungkinan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar dapat dipersatukan. 

Model-model desain sistem pembelajaran dapat diterapkan dalam berbagai jenjang 

dan satuan pendidikan. Desain sistem pembelajaran dapat diaplikasikan baik pada 

level kegiatan pembelajaran harian (micro), kegiatan perancangan mata kuliah 

(messo) dan perancangan dan pengembangan sistem pendidikan (macro).  

Sembilan kondisi pembelajaran menurut Gagne dalam Herpratiwi (2009: 15) adalah 

sebagai berikut. 

1. Mendapatkan perhatian (gaining atention). 

2. Menginformasikan siswa mengenai tujuan yang akan dicapai (inform leaner of 

objective). 

3. Stimulus kemampuan dasar siswa untuk persiapan belajar (stimulate recall of 

prerequisite learning).  

4. Penyajian materi baru (present new material).  

5. Menyediakan materi baru (provide guidance).  

6. Memunculkan tindakan (elicit performance). 
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7. siap memberikan umpan balik langsung terhadap hasil yang baik (provide 

feedback about correctness).  

8. Menilai hasil belajar yang ditunjukkan  (assess performance)  

9. Meningkatkan proses penyimpanan memori dan mengingat  (echance retention 

and recall). 

Pembelajaran interaktif menekankan pada diskusi dan sharing di antara peserta didik. 

Diskusi dan sharing memberi kesempatan peserta didik untuk bereaksi terhadap 

gagasan, pengalaman, pendekatan dan pengetahuan guru atau temannya dan untuk 

membangun cara alternatif untuk berfikir dan merasakan. 

Kelebihan strategi ini antara lain: (1) peserta didik dapat belajar dari temannya dan 

guru untuk membangun keterampilan sosial dan kemampuan-kemampuan, (2) 

mengorganisasikan pemikiran dan membangun argumen yang rasional. Strategi 

pembelajaran interaktif memungkinkan untuk menjangkau kelompok-kelompok dan 

metode-metode interaktif. Kekurangan dari strategi ini sangat bergantung pada 

kecakapan guru dalam menyusun dan mengembangkan dinamika kelompok. 

Pembelajaran empirik berorientasi pada kegiatan induktif, berpusat pada peserta 

didik, dan berbasis aktivitas. Refleksi pribadi tentang pengalaman dan formulasi 

perencanaan menuju penerapan pada konteks yang lain merupakan faktor kritis dalam 

pembelajaran empirik yang efektif. Kelebihan dari strategi ini antara lain: (1) 

meningkatkan partisipasi peserta didik, (2) meningkatkan sifat kritis peserta didik, (3) 

meningkatkan analisis peserta didik, dapat menerapkan pembelajaran pada situasi 

yang lain. Sedangkan kekurangan dari strategi ini adalah penekanan hanya pada  

proses bukan pada hasil, keamanan siswa, biaya yang mahal, dan memerlukan waktu 

yang panjang. 
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2.3 Landasan Teori Pengembangan Bahan ajar IPS di SMP 

Pembelajaran adalah suatu sistem yang lebih sempit dari sistem pendidikan. Namun 

melalui sistem pembelajaran inilah peserta didik dibentuk kognitif, afektif, dan 

psikomotoriknya. Sebagai suatu sistem, pembelajaran memiliki berbagai komponen 

yang berperan dan berinteraksi dengan komponen lain dalam mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. Salah satu komponen yang penting dalam sistem 

pembelajaran adalah keberadaan bahan ajar bagi peserta didik. Dalam meningkatkan 

kompetensinya, guru memerlukan bantuan berbagai bahan ajar, baik yang berupa 

handout, buku ajar, modul, LKS, dan lain-lain yang dapat membantu melaksanakan 

proses pembelajaran dengan baik dan lancar.  

Menurut Nasution dalam Salirawati, (2012) Bahan ajar merupakan salah satu 

masukan (input) dalam proses pembelajaran yang merupakan pendekatan 

implementasi kurikulum yang berlaku. Oleh karena itu, ketika kurikulum suatu 

negara berubah, maka secara otomatis bahan ajar yang digunakannyapun berubah. 

Bahan ajar dipandang sebagai sarana yang harus secara jelas dapat 

mengkomunikasikan informasi, konsep, pengetahuan, dan mengembangkan 

kemampuan sedemikian rupa, sehingga dapat dipahami dengan baik oleh guru dan 

peserta didik. Bahan ajar juga harus mampu menyajikan suatu objek secara terurut 

bagi keperluan pembelajaran dan memberikan sentuhan nilai-nilai afektif, sosial, dan 

kultural yang baik agar dapat secara komprehensif menjadikan peserta didik bukan 

hanya dapat mengembangkan kemampuan kognitifnya, tetapi juga afektif dan 

psikomotoriknya.  

LKS IPS model tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tematik. 

Pendekatan ini pengembangannya dimulai dari menentukan tema. Dalam merancang 
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pembelajaran tematik maka ditetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar 

yang akan dipadukan. Penetapan tema dapat dilakukan dengan melihat kemungkinan 

standar kompetensi dan kompetensi dasar dapat dipersatukan. 

2.3.1 Tinjauan Bahan Ajar 

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu 

guru/instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan yang 

dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. Bahan ajar 

merupakan komponen yang tidak bisa diabaikan dalam pengajaran, sebab bahan ajar 

merupakan inti dalam proses belajar mengajar. Penggunaan bahan ajar akan sangat 

membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan serta isi 

pelajaran. Bahan ajar juga dapat membantu siswa untuk meningkatkan pemahaman, 

penyajian data yang menarik dan terpercaya, bahkan diharapkan dapat meningkatkan 

efektivitas pembelajaran. 

2.3.2 Jenis-Jenis Bahan Ajar 

Berbagai macam bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran di Indonesia adalah. 

(1) modul; (2) handout; (3) LKS (Lembar Kegiatan Siswa); (4) Diktat. Dalam hal ini 

yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah LKS (Lembar Kegiatan Siswa) 

yang terdapat pada modul. Menurut Trianto, (2012: 111) Lembar Kegiatan Siswa 

adalah panduan siswa yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau 

pemecahan masalah. LKS memuat sekumpulan kegiatan belajar mengajar yang harus 

dilakukan oleh siswa untuk memaksimalkan pemahaman kemampuan dasar sesuai 
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indikator pencapaian hasil belajar yang harus ditempuh. Karena keterpaduan konsep 

merupakan salah satu dampak pada kegiatan pembelajaran maka muatan materi setiap 

lembar kegiatan siswa pada setiap kegiatannya diupayakan agar dapat mencerminkan 

hal itu.  

Struktur Lembar Kegiatan Siswa secara umum adalah sebagai berikut:  

a. Judul, mata pelajaran, semester, tempat 

b. Petunjuk belajar  

c. Kompetensi yang akan dicapai 

d. Indikator 

e. Informasi pendukung 

f. Tugas-tugas dan langkah-langkah kerja 

g. Penilaian 

2.3.3 Fungsi dan Manfaat Bahan Ajar LKS IPS 

Menurut Depdiknas (2004: 18) LKS biasanya berupa petunjuk, langkah untuk 

menyelesaikan suatu tugas, suatu tugas yang diperintahkan dalam lembar kegiatan 

harus jelas kompetensi dasar yang akan dicapai. LKS berwujud lembaran berisi 

tugas-tugas guru kepada siswa yang disesuaikan dengan kompetensi dasar dan 

dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Atau dapat dikatakan juga bahwa 

LKS adalah panduan kerja siswa untuk mempermudah siswa dalam pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran.  

Tujuan Lembar Kegiatan Siswa (LKS): 

a. Mengaktifkan siswa dalam proses kegiatan pembelajaran 

b. Membantu siswa mengembangkan konsep 
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c. Melatih siswa untuk menemukan dan mengembangkan keterampilan proses 

d. Sebagai pedoman guru dan siswa dalam melaksanakan proses kegiatan 

pembelajaran 

e. Membantu siswa dalam memperoleh informasi tentang konsep yang dipelajari 

melalui proses kegiatan pembelajaran secara sistematis 

f. Membantu siswa dalam memperoleh catatan materi yang dipelajari melalui 

kegiatan pembelajaran.  

Kegunaan Lembar Kegiatan Siswa (LKS): 

a. Memberikan pengalaman konkret bagi siswa 

b. Membantu variasi belajar 

c. Membangkitkan minat siswa 

d. Meningkatkan retensi belajar mengajar 

e. Memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien 

2.4 LKS IPS Berbasis Tematik Materi Lingkungan Hidup di kelas VIII 

Semester Ganjil di SMP 

 

Diagram alur pembelajaran tematik dimulai dari memilih standar kompetensi dan 

kompetensi dasar yang akan dipadukan. Langkah berikutnya menetapkan tema, 

kemudian membuat bagan hubungan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. 

Selanjutnya menyusun silabus pembelajaran tematik, rencana pembelajaran tematik 

dan Membuat LKS IPS berbasis tematik materi Lingkungan Hidup. 
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Gambar 2.1 Diagram Alur Pengembangan LKS IPS Model Tematik 

Langkah-langkah tersebut secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Memilih Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang akan dipadukan 

Langkah pertama dalam pengembangan model pembelajaran terpadu adalah 

memilih Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar bidang kajian IPS perkelas yang 

dapat dipadukan. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara 

menyeluruh dan utuh mengenai materi yang akan dipadukan. 

Menurut Depdiknas beberapa ketentuan dalam pemetaan Kompetensi Dasar dalam 

pengembangan model pembelajaran terpadu IPS adalah sebagai berikut.  

1) Mengidentifikasikan beberapa Kompetensi Dasar dalam berbagai Kompetensi 

inti yang memiliki potensi untuk dipadukan.  

2) Beberapa Kompetensi Dasar yang tidak berpotensi dipadukan, jangan 

dipaksakan untuk dipadukan dalam pembelajaran. Kompetensi Dasar yang 

tidak diintegrasikan dibelajarkan/disajikan secara tersendiri.  
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3) Kompetensi Dasar dipetakan tidak harus berasal dari semua Standar 

Kompetensi yang ada pada mata pelajaran IPS pada kelas yang sama, 

melainkan memungkinkan hanya dua atau tiga Kompetensi Dasar saja. 

4) Kompetensi Dasar yang sudah dipetakan dalam satu topik/tema masih bisa 

dipetakan dengan topik/tema lainnya.  

Tabel 2.3 Kompetensi Dasar Yang Berpotensi IPSTerpadu Semester 1 Kelas 

VIII SMP 

Geografi Sosiologi 

3.1 Memahami aspek keruangan dan 

konektivitas antar ruang dan waktu dalam 

lingkup nasional serta perubahan dan 

keberlanjutan kehidupan manusia 

(ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan 

politik). 

4.1 Menyajikan hasil telaah aspek keruangan 

dan konektivitas antar ruang dan waktu 

dalam lingkup regional serta perubahan 

dan keberlanjutan kehidupan manusia 

(ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan 

politik) di lingkungan sekitar 

3.3 Mendiskripsikan fungsi dan peran 

kelembagaan sosial, budaya, 

ekonomi dan politik dalam 

masyarakat. 

 

 

4.3. Menggunakan berbagai strategi 

untuk memecahkan masalah yang 

berkaitan dengan fungsi dan peran 

kelembagaan sosial, budaya, 

ekonomi dan politik di lingkungan 

masyarakat sekitar. 

 

b. Menetapkan tema 

Setelah pemetaan Kompetensi Dasar selesai, langkah selanjutnya dilakukan 

penentuan topik/tema dan materi pokok. Topik/tema dan materi pokok harus 

relevan dengan Kompetensi Dasar yang telah dipetakan. Dengan demikian, dalam 

satu mata pelajaran IPS pada satu tingkatan kelas terdapat beberapa topik yang 

akan dibahas.  

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan topik/tema pada 

pembelajaran IPS Terpadu antara lain meliputi hal-hal berikut.  

a. Topik dalam pembelajaran IPS Terpadu merupakan perekat antar-Kompetensi 

Dasar yang terdapat dalam satu rumpun mata pelajaran IPS.  
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b. Topik yang ditentukan selain relevan dengan Kompetensi-kompetensi Dasar 

yang terdapat dalam satu tingkatan kelas atau semester juga sebaiknya relevan 

dengan pengalaman pribadi peserta didik dalam arti sesuai dengan keadaan 

lingkungan setempat. Hal ini agar pembelajaran yang dilakukan dapat lebih 

bermakna bagi peserta didik. 

c. Materi pokok yang ditentukan merupakan materi yang mencerminkan 

keterpaduan antar Kompetensi Dasar.  

Jadi dalam hal ini ditetapkan tema yang dapat mempersatukan standar Kompetensi 

dan Kompetensi Dasar yang dapat mempersatukannya yaitu Lingkungan Hidup. 

 

Gambar 2.2 Bagan Alur LKS IPS berbasis Tematik materi Lingkungan 

Hidup 

Penelitian pengembangan yang dilakukan ini dimaksudkan untuk mengembangkan 

bahan ajar LKS IPS di SMP. Tahap penelitian yang dilakukan sampai dengan 

menghasilkan produk akhir yaitu berupa LKS IPS materi Lingkungan Hidup. 

Implementasi model desain sistem pembelajaran ADDIE yang dilakukan secara 

sistematik dan sistemik diharapkan dapat membantu seorang perancang program, 

guru, dan instruktur dalam menciptakan program pembelajaran yang efektif, 

efisien, dan menarik. 
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Model pengembangan ADDIE adalah model perencanaan pembelajaran yang 

efektif dan efesien serta prosesnya bersifat interaktif, dimana hasil evaluasi setiapa 

fase dapat membawa pengembangan pembelajaran ke fase sebelumnya. Hasil 

akhir dari suatu fase merupakan produk awal bagi fase berikutnya. 

Menurut Pargito, (2009: 46) untuk kepentingan penelitian ini, peneliti 

mengadaptasi langkah-langkah teori belajar ADDIE. Teori ADDIE yaitu: model 

desain sistem pembelajaran yang memperlihatkan tahapan-tahapan dasar sistem 

pembelajaran yang sederhana dan mudah dipelajari. Model ini terdiri dari lima 

fase atau tahap utama, yaitu (1) Analisis; (2) Desain; (3) Pengembangan; (4) 

Implementasi dan (5) Evaluasi. 

1. Analisis (Analysis) 

Analisis dilakukan dalam uji pendahuluan untuk mengetahui dan 

menentukan kemampuan atau kompetensi yang perlu dipelajari oleh siswa 

untuk meningkatkan kinerja atau prestasi belajar. Hal ini dapat dilakukan 

apabila program pembelajaran dianggap sebagai solusi dari masalah 

pembelajaran yang sedang dihadapi. 

2. Desain (Design) 

Merumuskan tujuan pembelajaran yang SMAR (spesific, measurable, 

applicable, dan realistic). Selanjutnya menyusun tes, dalam hal ini tes tersebut 

dilakukan dengan pre-tes yang didasarkan pada tujuan pembelajaran yang telah 

dirumuskan tadi. Kemudian ditentukan strategi pembelajaran yang tepat 

harusnya seperti apa untuk mencapai tujuan tersebut.  
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3. Pengembangan (Development) 

Pengembangan adalah proses mewujudkan blue-print alias desain tadi menjadi 

kenyataan. Jika dalam desain diperlukan suatu bahan ajar, maka bahan ajar 

tersebut harus dikembangkan. Sebelum sebuah desain diterapkan maka perlu uji 

coba. Tahap uji coaba memang merupakan bagian dari salah satu langkah 

ADDIE, yaitu evaluasi. Lebih tepatnya evaluasi formatif, karena hasilnya 

digunakan untuk memperbaiki sistem pembelajaran yang sedang kita 

kembangkan. Dalam hal ini pengembangan yang dilakukan dalam pembuatan 

Lembar Kegaitan Siswa ini adalah meliputi kegiatan membuat, mencari, dan 

memodifikasi bahan ajar. Bahan ajar yang telah tersedia di modifikasi agar 

sesuai dengan kebutuhan siswa untuk meningkatkan prestasi belajar dan juga 

harus sesuai dengan kurikulum 2013 yang berlaku sekarang.  

4. Implementasi (Implementation) 

Implementasi dalam kegiatan ini adalah menerapkan bahan ajar LKS yang 

sedang dibuat. Artinya,  pada tahap ini semua yang telah dikembangkan dibuat 

sedemikian rupa sesuai dengan peran atau fungsinya agar bisa 

diimplementasikan.  

5. Evaluasi (Evaluation) 

Evaluasi adalah proses untuk melihat apakah sistem pembelajaran yang sedang 

dibangun berhasil, sesuai dengan harapan awal atau tidak. Sebenarnya tahap 

evaluasi bisa terjadi pada setiap empat tahap di atas. Evaluasi yang terjadi pada 

setiap empat tahap diatas itu dinamakan evaluasi formatif, karena tujuannya 
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untuk kebutuhan revisi. Pada tahap pengembangan, mungkin perlu uji coba dari 

produk yang kita kembangkan atau mungkin perlu evaluasi kelompok kecil dan 

lain-lain. 

Berdasarkan prosedur di atas pengembangan LKS IPS ini dilakukan dengan prosedur 

yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Prosedur pengembangan LKS menggunakan Teori ADDIE 

Pada mulanya dilakukan analisis kebutuhan untuk menentukan Kompetensi Inti, 

Kompetensi Dasar yang diambil dari Standar Isi Kurikulum 2013. Kemudian 

ditentukan tema. Tema LKS IPS ini adalah Lingkungan Hidup. Menurut UU RI No. 

Menganalisis kebutuhan untuk 

menentukan  Kompetensi Inti dan 

Kompetensi Dasar yang tepat 
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32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan 

makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu 

sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup 

lain. Setelah itu diproduksi LKS IPS materi Lingkungan Hidup yang akan digunakan 

dalam program pembelajaran. Selanjutnya digunakan di kelas VIII di SMP. Lalu 

dilakukan evaluasi program pembelajaran dan evaluasi hasil belajar. 

Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar 

dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model 

pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, 

metode, dan teknik pembelajaran. Kendati demikian, seringkali penggunaan istilah 

model pembelajaran tersebut diidentikkan dengan strategi pembelajaran. 

Menurut Gagne dalam Pribadi, (2009: 65) asumsi desain sistem pembelajaran sebagai 

berikut. 

1) Desain sistem pembelajaran dilakukan dengan maksud agar proses pembelajaran 

dapat mencapai tujuan secara optimal 

2) Aplikasi desain sistem pembelajaran akan membantu siswa dalam mencapai 

kompetensi atau tujuan pembelajaran 

3) Belajar merupakan sebuah proses yang kompleks, yang melibatkan beberapa 

variabel di dalamnya.  

2.5 Produk Yang Dihasilkan (Kerangka Pikir Penelitian) 

Penelitian ini adalah penelitian pengembangan untuk tujuan peningkatan. Menurut 

Pargito (2009: 11) Penelitian ini adalah penelitian untuk tujuan peningkatan adalah 

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/09/12/pengertian-pendekatan-strategi-metode-teknik-taktik-dan-model-pembelajaran/
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penelitian yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas hasil pendidikan 

dengan cara melakukan “intervensi” program, kurikulum, metode ke dalam proses 

pembelajaran yang diselenggarakan. Atau secara umum dapat dikatakan bahwa 

penelitian untuk peningkatan ini dirancang khusus untuk mengembangkan 

pengetahuan tentang faktor-faktor yang dintervensikan dalam sebuah situasi atau 

fenomena yang “terkontrol” dalam upaya untuk meningkatkan kualitas nilai yang 

dihasilkan. Ukuran terjadi tidaknya peningkatan kualitas nilai sebuah hasil 

pembelajaran (effect size) untuk menentukan tingkat signifikansi dampak praktis 

(practical significance) yang dihasilkan oleh sebuah intervensi, lazim digunakan 

“rata-rata” (average) penerimaan para siswa setelah satu atau lebih bentuk intervensi 

diberikan, atau “persentase” (percentage) sebagai ekuivalensi.  

Penelitian ini berorientasi peningkatan (improvement-oriented research) 

menggunakan pendekatan kajian perbandingan sebab-akibat (causal-comparative), 

korelasional, dan eksperimental. Hasil penelitian untuk peningkatan adalah 

pengetahuan yang dapat memberikan informasi tentang dampak sebuah perlakuan 

atau intervensi terhadap peningkatan proses dan hasil pendidikan.Jadi dalam hal ini 

ukuran terjadi tidaknya peningkatan kualitas nilai sebuah hasil pembelajaran (effect 

size). Untuk menentukan tingkat signifikansi dampak praktis (practical significance) 

yang dihasilkan oleh sebuah intervensi, lazim digunakan “rata-rata” (average) 

penerimaan para siswa setelah satu atau lebih bentuk intervensi diberikan, atau 

“persentase” (percentage) sebagai ekuivalensi. Penelitian ini berorientasi peningkatan 

(improvement-oriented research).  

Produk yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah berupa seperangkat pembelajaran 

berupa pemetaan silabus, RPP yang berdasarkan Standar Isi yang terdiri dari standar 
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kompetensi yang dapat dipadukan dalam materi LKS IPS berbasis tematik materi 

Lingkungan Hidup, desain LKS IPS berbasis tematik materi Lingkungan Hidup Kelas 

VIII Di SMP, pengembangan LKS IPS berbasis tematik materi Lingkungan Hidup 

Kelas VIII Di SMP Tahun Pelajaran 2013/2014.  

Konsep-konsep yang tercantum dalam silabus, pada mata pelajaran IPS Terpadu SMP 

kelas VIII semester Ganjil, dengan tahap pengembangan dilakukan melalui 5 (lima) 

tahapan sebagai berikut. 

1) Menganalisis produk pendidikan: Standar Isi, Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar 

2) Mendesain Lembar Kegiatan Siswa IPS tema Lingkungan Hidup berbasis tematik 

materi Lingkungan Hidup Kelas VIII SMP yang akan dibuat. 

3) Mengembangkan desain Lembar Kegiatan Siswa IPS tema Lingkungan Hidup 

berbasis tematik materi Lingkungan Hidup Kelas VIII SMP. 

4) Mengimplementasi Lembar Kegiatan Siswa IPS tema Lingkungan Hidup berbasis 

tematik materi Lingkungan Hidup Kelas VIII SMP 

5) Melakukan evaluasi formatif Lembar Kegiatan Siswa IPS tema Lingkungan Hidup 

berbasis tematik materi Lingkungan Hidup Kelas VIII SMP 

2.6 Penelitian Yang Relevan 

Dibawah ini merupakan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian 

pengembangan LKS IPS berbasis tematik materi Lingkungan hidup kelas VIII SMP 

semester ganjil.  Namun hal yang khusus mengenai pengembangan ini belum pernah 

dilakukan. Oleh karena itu penelitian ini berada dalam  koridor UU No. 68 tahun 
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2013 yaitu Pembelajaran IPS Terpadu yang terdapat pada jenjang SLTP. Adapun 

penelitian yang relevan adalah:  

Miswanto. 2011. Pengembangan Komik Ekonomi Sebagai Sumber Belajar Siswa 

SMA/MA Kelas X Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2011/2012.Program Magister 

Pendidikan IPS Universitas Lampung. Pengembangan komik ekonomi dalam 

pembelajaran sebagai sumber belajar. Pendidikan IPS atau Social Studies mempunyai 

tugas mulia dan menjadi fondasi penting bagi pengembangan intelekstual, emosional, 

kultural dan sosial peserta didik, yaitu mampu menumbuh kembangkan cara berpikir, 

bersikap dan berprilaku yang bertanggung jawab selaku individual, warga 

masyarakat, warga negara dan warga dunia. Dalam rangka peningkatan kemampuan 

guru dalam variasi kreatif membuat komik ekonomi sebagian sumber belajar. Tujuan 

tersebut dapat dicapai sesuai program-program pelajaran IPS di sekolah dilaksanakan 

kesinambungan dan diorganisasikan secara baik. 

Jaya Wijaya. 2013. Pengembangan Pembelajaran Model Webbed di SMK Negeri 1 

Kalianda. Berdasarkan Panduan kurikulum 2006, pengelolaan pembelajaran dalam 

mata pelajaran dan pembiasaan dilakukan menggunakan model pembelajaran tematik 

pada jenjang lebih rendah dan diorganisasikan sepenuhnya oleh sekolah. Agar 

pembelajaran lebih efektif dan efisien. Tema dikembangkan untuk pembelajaran IPS 

SMK yaitu dengan mengintegrasikan dengan mata pelajaran kewirausahaan dan mata 

pelajaran produktif di masing-masing kompetensi dari kejuruan di sekolah. Model ini 

dapat juga dilakukan pada saat pembelajaran reguler berlangsung atau untuk 

menghadapi ujian semester, ujian kenaikan kelas atau menjelang ujian akhir di 

sekolah. Model Webbeb yang diterapkan di SMK akan menimbulkan motivasi positif 

bagi seorang guru dalam pembelajaran, karena peserta didik dilibatkan secara 

langsung baik dalam penentuan tema, maupun pembahasan materi beserta konsep-

konsep pembelajaran IPS. 

 

2.7 Hipotesis Penelitian 

Pada penelitian ini hipotesis yang diajukan sebagai berikut. 

Ho : Pembelajaran IPS yang menggunakan  model Lembar Kegiatan Siswa IPS 

berbasis tematik materi lingkungan hidup efektitivitasnya lebih rendah atau 

sama dengan yang tidak menggunakan Lembar Kegiatan Siswa IPS berbasis 

tematik materi lingkungan hidup pada siswa Kelas VIII di SMP Negeri 1 

Kotaagung Barat. 
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H1 : Pembelajaran IPS yang menggunakan model Lembar Kegiatan Siswa IPS 

berbasis tematik materi lingkungan hidup efektitivitasnya lebih tinggi dari pada 

yang tidak menggunakan Lembar Kegiatan Siswa IPS berbasis tematik materi 

lingkungan hidup pada siswa Kelas VIII di SMP Negeri 1 Kotaagung Barat. 

 

 


