
 
 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

 

Pendidikan merupakan salah satu sektor pembangunan nasional yang memiliki 

peranan penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, 

memiliki kemampuan dan keterampilan sosial. Manusia yang berkualitas dapat 

ditandai dengan prestasi kerja dan dan produktivitas guru dalam pembelajarannya, 

hal ini dapat dilakukan dengan produk yang dihasilkan berupa modul Ilmu 

Pengetahuan Sosial. 

 

Ruang lingkup Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah kehidupan sosial manusia di 

dalam lingkungan masyarakat. Masyarakat menjadi titik sentral pembahasan 

dalam IPS dalam berbagai aspek kehidupan baik ekonomi, politik, sosial, budaya, 

sejarah, psikologi, geografi dan aspek-aspek kehidupan lainnya.  Contoh untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya manusia melakukan kegiatan ekonomi 

perdagangan, produksi, ditribusi dan konsumsi yang semuanya terjadi di 

masyarakat, oleh karena itu dijadikan sebagai sumber materi IPS.   

Daya serap siswa akan lebih optimal apabila di tambah dengan fasilitas media 

pembelajaran yang memadai. Pembelajaran IPS pada umumnya memiliki tujuan 
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untuk mengembangkan keterampilan sosial (social skills) yang akan berguna 

dalam masyarakat. 

Manusia sebagai makhluk sosial baik secara individu maupun kelompok tidak 

bisa lepas dari interaksi dengan lingkungannya, baik sesama manusia maupun 

lingkungan alamnya. Sosialisasi  dengan sesama manusia dan lingkungannya 

memerlukan keahlian dan kematangan dalam bersikap dan bertingkah laku, 

sehingga dia dapat menyesuaikan diri dengan komunitas sosial dan lingkungan 

sekitarnya. Kemampuan dan keterampilan mutlak diperlukan dalam kehidupan 

agar mudah berinteraksi dengan lingkungannya. IPS  merupakan progam 

pendidikan harus mampu memberikan pengertian mendasar, melatih berbagai 

keterampilan sosial dan mengembangkan moral yang akan berguna bagi dirinya 

sebagai mahluk individu maupun sebagai anggota masyarakat.  

Keterampilan sosial merupakan salah satu tujuan pembelajaran IPS yang harus 

diajarkan oleh guru IPS kepada siswa untuk mencapai tujuan utama pembelajaran 

IPS yaitu menjadi warganegara yang baik.  Warga negara yang baik adalah warga 

negara yang dapat memajukan bangsa harus diajarkan bagaimana masyarakatnya 

dan bagaimana hidup, bergaul dengan masyarakat.  Proses bersosialisasi dengan 

masyarakat diperlukan pembelajaran keterampilan sosial untuk besosialisasi. 

Keterampilan sosial akan menumbuhkan keberanian mengeluarkan pendapat, 

yang akan memberikan dampak keterampilan dalam bersosial dan berpolitik 

dalam kehidupannya yang akan datang.  
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Berdasarkan angket yang disebarkan peneliti dalam menghimpun data awal 

penelitian 90% dari seluruh guru IPS yang ada di SMP Negeri 3 Baradatu setuju 

jika dibuat modul yang berbasis keterampilan sosial. Modul yang memiliki tema 

keterampilan sosial akan membantu guru untuk memberi bahan diskusi bagi ana,  

sehingga dapat melatih keterampilan sosial siswa. Kekurangan penerapan 

keterampilan sosial adalah tidak semua tema keterampilan sosial cocok untuk 

diterapkan di daerahnya, pada kondisi tertentu mungkin tidak dapat untuk 

diterapkan di daerahnya. 

Keterampilan yang dikembangkan yakni keterampilan berfikir kritis dan 

keterampilan untuk memecahkan masalah sosial yang dihadapinya. Keterampilan 

mengendalikan diri dalam menghadapi permasalahan sosial dan menghadapi 

orang lain.   

Guru IPS yang profesional dituntut memiliki kreativitas yang tinggi sehingga 

dapat berperan sebagai inovator dan dinamisator dalam proses pembangunan. 

Keterampilan sosial dapat diterapkan di masyarakat, dengan melihat permasalahan 

yang dilihat dari berbagai aspek dengan pendekatan berbagai bidang studi  ilmu 

sosial secara multidisipliner terintegrasi.  Tujuan IPS adalah membantu generasi 

muda untuk mengembangkan kemampuan membuat keputusan yang rasional 

dalam masyarakat.  

Guru memiliki peran aktif dalam aktif melaksanakan pembelajaran efektif  perlu 

didukung oleh media pembelajaran guna menunjang terwujudnya siswa yang 
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memiliki keterampilan sosial yang dapat diterapkan dalam kehidupan 

bermasyarakat.  

Salah satu media pembelajaran yang digunakan guru dalam mewujudkan siswa 

yang memilki social skill adalah media pembelajaran berupa modul.  Buku cetak 

yang tersedia tidak semua mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan 

menerapkan keterampilan sosial, sehingga diperlukan media pembelajaran yang 

berbasis keterampilan sosial. 

Banyak media pembelajaran yang berada di sekolah, namun kurang memberikan 

konstribusi yang signifikan dalam membentuk keterampilan sosial siswa. 

Kemampuan yang dituntut dalam mendidik siswa bukan hanya kemampuan dari 

sisi akademik, tapi juga kemampuan dalam bidang sosial. Kemampuan untuk 

diterima masyarakat, kemampuan menyelesaikan masalah, kemampuan dalam 

berfikir kritis dan menganalisa suatu masalah juga diperlukan dalam pendidikan.  

Permasalahan yang akan dihadapi kedepan amat kompleks, sehingga diperlukan 

media pembelajaran yang diharapkan mampu membantu guru dan siswa dalam 

menghadapi masalah-masalah sosial.  Keterampilan sosial/IPS merupakan dasar 

bagi seseorang untuk dapat berhubungan dengan orang lain dalam kehidupan 

bermasyarakat. Modul berbasis keterampilan sosial diperlukan dalam menunjang 

efektifitas pembelajaran IPS.  

Modul IPS ini dibuat agar dapat memenuhi kebutuhan siswa akan media 

pembelajaran yang berbasis keterampilan sosial. Media pembelajaran yang dapat 
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membantu dan merangsang siswa untuk memiliki keterampilan sosial yang 

dibutuhkan untuk hidup di masyarakat. 

Era globalisasi seperti sekarang ini peran guru sebagai penyampai pesan 

pendidian memerlukan media pembelajaran, agar pembelajaran dapat berjalan 

dengan optmal. Hal ini dikarenakan guru bukanlah satu-satunya sumber belajar 

siswa. Banyak sumber belajar lain yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber 

belajar siswa.  

Kurikulum berbasis kompetensi memiliki standar materi atau standar isi yang 

harus dikuasai oleh siswa. Dalam rangka memenuhi tuntutan kurikulum untuk 

menguasai standar isi maka siswa tidak akan dapat belajar hanya bersumber dari 

guru, akan tetapi juga memerlukan bahan belajar lainnya yang dijadikan rujukan 

siswa untuk belajar. Bahan belajar  berupa modul berisi materi-materi yang akan 

dipelajari oleh siswa yang berisi uraian materi sesuai dengan standar isi 

kurikulum. 

Siswa memiliki aktivitas belajar yang berbeda-beda. Menurut B. Diedrich dalam 

Munadi (2010: 190) mengemukakan 8 aktivitas belajar siswa sebagai berikut. 

1. Visual activities, misalnya membaca, memperhatikan gambar, 

memperhatikan demonstrasi, percobaan dan pekerjaan lain. 

2. Oral activities, seperti menyatakan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 

3. Lisening activities, contohnya mendengarkan uraian , percakapan, diskusi, 

music, pidato/ceramah. 

4. Writing activities, seperti mencatat poin-poin penting yang 

didengarkannya, menulis karangan, cerita menyusun angket, menyalin. 

5. Drawing activities, misalnya menggambar, membuatembuat grafik, peta, 

diagram. 
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6. Motor activities, yang termasuk didalamnya antara lain: melakukan 

percobaan, membua konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, 

beternak. 

7. Mental activities, contohnya menanggapi mengingat, memecahkan soal, 

menganalisa, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

8. Emotional activities, seperti menaruh minat, merasa bosan, dembira, 

bersemangat, bergaiah, berani, tenang, gugup. 

 

Siswa yang memiliki aktivitas belajar visual activities akan lebih mudah 

memahami pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar yang praktis, mudah 

difahami, menarik dan kreatif. Pada  siswa yang melakukan aktivitas belajar ini 

cenderung lebih dapat menyerap pelajaran dengan aktivitas membaca, 

memperhatikan gambar, memperhatikan demonstrasi, percobaan dan pekerjaan 

lain. Dengan begitu siswa yang memiliki aktivitas visual activities ini dapat 

belajar secara mandiri dengan menggunakan modul. 

Siswa yang memiliki aktivitas oral activities dan lisening activities dapat 

menerapkan keterampilan sosial dalam sistem belajarnya, karena pada aktiftas ini 

siswa memiliki kemampuan untuk menyatakan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi, 

mendengarkan uraian , percakapan, diskusi, musik, dan pidato/ceramah. 

Keragaman aktivitas belajar siswa seperti diuraikan di atas jika didukung dengan 

media belajar yang memadai dan didukung dengan media pembelajaran yang baik 

maka akan memaksimalkan hasil belajar siswa. Menurut hasil  penelitian awal   

86,5 % siswa memerlukan modul untuk dijadikan sebagai media pembelajaran 

siswa, dan 19,6 % menyatakan bahwa IPS sulit dipahami, 80,4 % menyatakan 

bahwa IPS dirasakan mudah oleh siswa. Belum 100% siswa menyatakan IPS 
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perlu bahan belajar agar  dapat mudah memahami dan mempelajari IPS. Sebesar 

76,1 %  siswa menyatakan  buku paket di sekolah terlalu luas materinya dan 48,3 

% siswa menyatakan buku paket lebih sulit dipelajari oleh siswa. 59,1 % siswa 

menyatakan bahwa buku paket   disekolah tidak menarik untuk dlihat, hal ini 

karena warnanya yang hitam putih sehingga terlihat kurang menarik bagi siswa. 

86,5 % siswa menyatakan membutuhkan modul yang menarik dan mudah 

difahami.   

Hasil analisis kebutuhan yang diberikan terhadap 3 orang guru IPS di SMP Negeri 

3 Baradatu diperoleh hasil bahwa 100% buku paket yang ada telah sesuai dengan 

kurikulum KTSP 2006 dan 85,7 % guru menyatakan bahwa buku paket yang ada 

telah memberikan solusi terhadap pembelajaran IPS, serta 100 % menyatakan 

bahwa buku paket yang ada belum mencukupi secara jumlah bagi siswa, sehingga 

100 % menysatakan bahwa perlu dibuat/dikembangkan modul berbasis 

keterampilan sosial bagi siswa. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpukan, media pembelajaran berbasis 

keterampilan sosial adalah salah satu alat bantu /media dalam kegiatan 

pembelajaran harus sesuai dengan standar kompetensi, kompetensi dasar,dan 

materi pokok yang harus dikuasai oleh siswa. Tanpa pemahaman hal tersebut, 

maka seorang guru akan mengalami kesulitan dalam mendesain media 

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan. Media pembelajaran yang dsusun 

harus diturunkan dari Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD) memilih 
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batasan media pembelajaran yang dikembangkan berupa modul pembelajaran. 

Modul yang dihasilkan sebagai suplemen dari kurikulum. 

Selama ini banyak media pembelajaran berupa buku beredar dipasaran dengan 

berbagai penerbit. Media pembelajaran  berupa buku cetak yang beredar saat ini 

menurut 46,5 % siswa masih terlalu luas dan rumit pembahasannya sehingga 

siswa masih membutuhkan bantuan orang lain  (guru atau orang tua) untuk 

menjelaskan kandungan isinya. Buku apabila dilihat dari sifat penyajian pesannya 

lebih menekankan pada sajian materi dalam cakupan yang luas dan umum. Maka 

dari itu proses komunikasi yang berlangsung menjadi satu arah dan pembacanya 

cenderung pasif.Idealnya buku cetak yang tersedia memiliki bahasa yang mudah 

difahami, dan tidak terlalu luas pembahasannya.  

Permasalahan yang timbul mengenai media pembelajaran berupa buku cetak yang 

tersedia disekolah sangat terbatas, sehingga siswa lelah mencatat dan tidak dapat 

optimal dalam pembelajaran, karena dua orang siswa hanya mendapat satu buku. 

Buku ajar yang ada juga kajiannya terlalu luas sehingga sulit difahami oleh 

siswa.SMP Negeri, buku paket yang tersedia jumlahnya hanya ada 40 buah 

dengan murid sebanyak 116 siswa, sehingga tidak mencukupi kebutuhan siswa 

yang ada. Satu kelas terdiri dari 28-30 siswa, apabila buku cetak dipakai oleh satu 

kelas saja dengan jam yang tidak sama antara 1 kelas dengan kelas yang lain, 

maka 40 buah buku mencukupi siswa 1 kelas bahkan lebih. Permasalahan muncul 

ketika buku tersebut dipakai secara bersamaan waktu/jam belajar antara kelas 

yang dipakai peneliti dengan kelas rekan kerja peneliti. Jumlah buku yang kurang 
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akan menimbulkan kegaduhan bagi siswa karena saling berebut buku cetak, 

proses kbm yang kurang kondusif karena menimbulkan kegaduhan saat siswa 

merapatkan bangku untuk menggunakan buku bersama rekannya, serta proses 

kbm kurang optimal karena siswa terkadang ribut masalah buku. Keadaan akan 

lebih efektif apabila siswa mendapatkan buku 1 orang 1 buku sehingga proses 

KBM akan menjadi optimal dan siswa dapat mempelajarinya di rumah. 

Buku pelajaran yang beredar saat ini juga kurang memberikan konstribusi 

terhadap pendidikan ketrampilan sosial siswa. Pembahasan mengenai bagaimana 

dapat membentuk ketrampilan sosial siswa perlu dimasukkan ke dalam bahan ajar 

karena siswa perlu untuk mempersiapkan diri terjun ke masyarakat yang 

membutuhkan kematangan pribadi dan memiliki katerampilan sosial yang tinggi. 

Beberapa buku telah menerapkan konsep pembelajaran keteramplan sosial, jika 

dimodfikasi antara buku-buku yang menerapkan pembelajaran keterampilan sosial 

dalam 1 buah modul maka akan menjadi sebuah modul yang baik dan efektif 

dalam pembelajaran keterampilan sosial. 

Berdasarkan angket yang diberikan kepada siswa 46,5 % menyatakan media 

pembelajaran berupa buku cetak yang beredar dipasaran harganya cukup mahal, 

hal ini membuat siswa enggan dan tidak mampu untuk membelinya. Modul 

memiliki harga yang relatif terjangkau dan uraian yang lugas, sehingga  siswa 

mampu dan mau membaca bahkan memilikinya. 
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Media Pembelajaran modul yang berbasis keterampilan sosial diharapkan akan 

dapat menghasilkan efektifitas belajar siswa. Tanpa modul belajar mengajar siswa 

menjadi kurang efektif dan efisien, karena daya ingat dan penyerapan siswa 

terbatas serta berbagai tipe belajar yang dimiliki siswa. Uatan modul berbasis 

keterampilan sosial dirancang terlebih dahulu pemetaan terhadap SK/KD yang 

akan dibuat dalam modul.  

Berdasarkan uraian di atas, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS sesuai 

harapan, maka perlu diadakan penelitian dan pengembangan modul pembelajaran 

IPS untuk siswa SMP Kelas 8. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah penelitiannya 

adalah sebagai berikut. 

1. Terbatasnya sarana buku cetak di sekolah  

2. Sangat sedikitnya  pembelajaran keterampilan sosial pada buku cetak 

yang beredar saat ini 

3. Buku cetak yang ada terlalu luas pembahasannya 

4. Proses pembelajaran dengan  modul memerlukan panduan dari orang 

lain 

5. Siswa memerlukan bahan ajar yang dapat mudah dan praktis serta 

mudah difahami siswa 



11 
 

 
 
 
 
 
 

6. Siswa memiliki tipe belajar yang berbeda-beda sehingga beberapa tipe 

belajar siswa memerlukan modul  

7. Siswa sulit memahami buku pelajaran yang rumit 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka pembatasan masalah dalam 

penelitian ini adalah. 

1. Penelitian ini mengembangkan modul IPS berbasis keterampilan sosial 

untuk siswa SMP kelas 8 semester I. 

2. Penelitian ini meneliti efektifitas modul IPS berbasis keterampilan sosial 

untuk siswa SMP kelas 8 semester I. 

 

 

1.4 Perumusan Masalah  

 

Berdasarkan masalah penelitian di atas maka rumusan masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana pengembangan  modul IPS berbasis keterampilan sosial untuk 

siswa SMP kelas 8 semester I ? 

2. Bagaimana efektifitas modul IPS berbasis keterampilan sosial untuk siswa 

SMP kelas 8 semester I? 
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1.5 Tujuan Penelitian Pengembangan 

 

 

1. Untuk menghasilkan produk modul IPS berbasis keterampilan sosial untuk 

siswa SMP kelas 8 semester I. 

2. Untuk menganalisis efektifitas modul IPS berbasis keterampilan sosial 

untuk siswa SMP kelas 8 semester I. 

 

 

1.6 Kegunaan Penelitian 

 

Pembuatan produk modul pembelajaran IPS ini adalah untuk . 

1. Siswa SMP Negeri 3 Baradatu memiliki kemudahan belajar IPS dan 

memiliki keterampilan sosial. 

2. Guru memiliki acuan pembelajaran yang berbasis keterampilan sosial pada 

mata pelajaran IPS. 

3. Peneliti memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, 

pembinaan dan pendidikan keterampilan sosial serta sebagai acuan proses 

pembelajaran IPS SMP kelas 8 semester I. 

 

 

1.7 Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup dalam penelitian pengembangan akan difokuskan dalam ruang 

lingkup pengembangan dan ruang lingkup ilmu. Untuk mengetahui kedudukan 

keilmuan dalam cakupan Pendidikan IPS sebagai berikut. 
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1. Ruang Lingkup Pengembangan 

Fokus ruang lingkup pengembangan yakni mengembangkan Modul Ilmu 

Pengetahuan Sosial untuk siswa kelas 8 di SMP Negeri 3 Baradatu. 

2. Ruang Lingkup Ilmu 

 

Ruang lingkup kajian ilmu dalam penelitian dan pengembangan ini adalah Ilmu 

Pengetahuan Sosial sebagai salah satu mata pelajaran dalam Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan di Sekolah Menengah pertama. Mata Pelajaran IPS menjadi 

menarik dan bermakna bagis siswa dalam kehidupannya. Dalam kajian Ilmu IPS 

terdapat sepuluh tema utama yakni : budaya, waktu, kontuinitas dan perubahan, 

orang, tempat dan lingkungan, individu, kelompok dan lembaga, kekuasaan, 

wewenang, dan pemerintahan, produksi, distribusi dan konsumsi, sains, teknologi 

dan masyarakat, koneksi global, cita-cita dan praktek warganegara. 

 

Pengembangan modul IPS berbasis Keterampilan Sosial memiliki 10 tema di atas 

sebagai satu keterpaduan yang tercantum dalam Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan. 

 

 

 

 


