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ABSTRAK 
 

Pada kenyataannya, pendidikan IPS di sekolah menengah pertama (SMP) dan 
menengah atas (SMA) di Indonesia, pembelajaran IPS masih dilakukan secara parsial 
dengan model program terpisah (disciplinary model). Bahkan dalam kenyataannya di 
Sekolah Dasar pun masih sulit untuk meninggalkan kebiasaan itu.  Ilmu Pengetahuan 
Sosial dalam model ini terdiri dari pelajaran yang terpusat  berdasarkan satu disiplin ilmu 
tertentu.  

Akibat model program terpisah dalam pembelajaran IPS inilah hasil pendidikan 
generasi muda kita  tak mampu melihat, memahami, dan mengaplikasikan 
pengetahuannya  dalam memecahkan masalah-masalah sosial di dalam kehidupan dan 
lingkungan sosial disekitarnya.  Cara pandang, sikap, dan perilaku sosial menyimpang  
seperti  korupsi, pelecehan seksual, kejahatan dengan pemberatan, anarkisme, perusakan 
lingkungan dan upaya-upaya separatisme merupakan contoh riil kehidupan masyarakat 
yang  membikin terpuruknya negara kita.   

Atas dasar fenomena keterpurukan sosial inilah maka diperlukan pengkajian 
kembali secara arif,  seksama dan komprehensif  terhadap materi dan pembelajaran IPS di 
sekolah.  Tren pengembangan materi dan pembelajaran IPS yang mampu  
mengembangkan kepekaan dan problem solving masalah sosial adalah  materi IPS yang 
berbasis pada problem-problem sosial yang berkembang di masyarakat.  Banyak masalah 
yang dihadapi masyarakat seperti  perubahan budaya, globalisasi, demokrasi, lingkungan 
dan masalah-masalah sosial lainnya  seperti ekonomi dan ketenagakerjaan. 
 
 
A. Pendahuluan 

Sejak dimulainya pendidikan universal, sekolah dirasakan sebagai instrumen 

untuk melayani berbagai kepentingan politik, sosial, dan ekonomi. Sekolah digunakan 

untuk mengembangkan rasa  nasionalisme dan komitmen  terhadap nilai politik tertentu, 

untuk menanamkan kebajikan diri dan penghormatan terhadap otoritas sipil dan hak milik 

pribadi; dan untuk meleng-kapi seseorang dengan kemampuan dasar; serta untuk 

mengambil tempat pada pengembangan ekonomi industri (Crittenden, 1996: 9).  

Sejak perang dunia kedua diyakini bahwa tingkat  kesejahteraan masyarakat 

ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Keyakinan ini dapat dilihat dari negara-

negara yang berhasil dalam membangun negeri dan mensejahterakan masyarakatnya. 
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Masalah pendidikan bukan hanya ditujukan untuk kepentingan peningkatan penghasilan, 

tetapi juga untuk membangkitkan semangat kesatuan dan persatuan,  kebersamaan, 

kepedulian terhadap lingkungan, komitmen dan tanggung jawab terhadap tugas, serta rasa 

nasionalisme yang tinggi. Oleh karena itu, negara-negara yang berhasil dalam 

membangun adalah yang memprioritaskan bidang pendidikan. Tidak seperti pada 

sebelum perang dunia ke dua, negara yang berhasil adalah negara yang memprioritaskan 

pembangunan di bidang ekonomi. Bidang filosofi, psikologi, dan sosiologi pendidikan 

akan dibahas dalam makalah ini walau intensitasnya berbeda.  Bidang psikologi 

pendidikan yang akan lebih banyak dibahas di banding bidang lainnya karena 

pengaruhnya sangat besar terhadap perkembangan pendidikan, termasuk  pendidikan 

Ilmu Pengetahuan Sosial. 

 Soltis (1980) menyatakan bahwa pokok permasalahan yang dikaji filsafat pada 

dasarnya mencakup tiga segi, yaitu apa yang disebut benar dan apa yang disebut salah 

(epistemologi), mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap bauruk (etika), serta 

apa yang termasuk indah dan yang termasuk jelek (estetika). Kemudian cabang filsafat 

bertambah  dua lagi yaitu filsafat keberadaan benda, dan filsafat politik. Lima cabang 

filsafat tersebut selanjutnya berkembang lagi menjadi sebelas, salah satu di antaranya 

adalah filsafat pendidikan. . Filsafat pendidikan bertujuan untuk mencari hakekat 

pendidikan, yaitu hal yang esensial di bidang pendidikan. 

Filsafat pendidikan menurut Dewey (1966) pada dasarnya  adalah rekonstruksi 

filsafat, ide,  dan metode yang berjalan serempak. Filsafat pendidikan mencakup  

kebutuhan  khusus rekonstruksi pendidikan pada saat ini dan rekonstruksi ide dasar dari 

sistem filsafat tradisional. Hal ini menjadi penting karena perubahan dalam kehidupan 

sosial menyertai perkembangan ilmu, revolusi industri, dan perkembangan demografi. 

Filsafat pendidikan menentukan arah tujuan pendidikan, termasuk kurikulum, metode 

pembelajaran, dan metode evaluasi yang mencakup aspek kognitif, psikomotorik dan 

afektif. Oleh karena itu, para perencana pendidikan, termasuk pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Sosial, harus menetapkan  tentang arah tujuan pendidikan yang ingin 

dicapai. Kemudian untuk mencapai tujuan ini, dikembangkan sistem pendidikan 

termasuk sistem persekolahan beserta kelengkapannya.  
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Psikologi pada awalnya adalah studi tentang pikiran dan perilaku manusia. 

Selanjutnya diperluas untuk studi perilaku  hewan ( Entswitle, 1981:.4). Psikologi dan  

pendidikan memiliki hubungan yang erat. Hubungan erat ini bersifat tidak langsung. 

Psikologi mempengaruhi cara guru berpikir dalam melaksanakan  tugasnya, tetapi tidak 

memberi solusi yang spesifik terhadap masalah yang dihadapi guru sehari-hari. Dalam 

konteks ini, psikologi pendidikan digunakan dalam dua hal, yaitu  untuk menentukan 

bangun pengetahuan dan mendefinisikan  pengalaman yang digunakan oleh para ahli 

psikologi pendidikan dalam tugas klinisnya. Jadi psikologi menyajikan teori-teori tentang 

bagaimana orang belajar, yaitu  teori belajar, termasuk perkembangan jiwa  anak untuk 

keperluan pendidikan.     

 Akhirnya, mengenai peran sosiologi pendidikan, karena kurangya penelitian di 

bidang ini, maka sumbangan nyata kepada pendidikan pada umumnya dan pendidikan 

guru khususya belum tampak nyata (Nasution, 1983). Inti dari sosiologi pendidikan yang 

penting adalah sebagai analisis proses sosialisasi, analisis kedudukan pendidikan dalam 

masyarakat, analisis interaksi sosial, dan untuk menentukan tujuan pendidikan. 

Sosiologi pendidikan berkaitan dengan masyarakat yang di dalamnya terdapat 

nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.  Keberhasilan pendidikan tergantung  pada 

partisipasi masyarakat terhadap pendidikan, karena yang memerlukan pendidikan adalah 

masyarakat, sehingga usaha peningkatan kualitas pendidikan memerlukan partisipasi 

aktif dari masyarakat. Pemerintah dalam hal ini sekolah bertugas mengembangkan 

potensi anak secara optimal sesuai dengan potensinya, namun tingkat kerberhasilan 

ditentukan oleh partisipasi orang tua dan masyarakat  

B. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

 Seperti diketahui bahwa program pendidikan akademik di sekolah menengah 

dikelompokkan menjadi 4 (empat) bidang studi yaitu bahasa, ilmu pengetahuan sosial 

(IPS),  ilmu pengetahuan alam (IPA) dan matematika.  Pengembangan bidang studi 

bahasa dan matematika  sudah amat mapan. Namun untuk pengembangan bidang studi 

IPS dan IPA yang terpadu, hingga saat ini belum mencapai hasil yang memuaskan.   

Ilmu Pengetahuan Sosial yang dalam bahasa Inggris disebut social studies adalah 

fusi dari beberapa ilmu sosial yang sangat diperlukan untuk memahami persoalan sosial 

dan memecahkan masalah sosial yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari sehingga 
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dapat menumbuhkan kepedulian, kepekaan dan kearifan sosial. Ilmu Pengetahuan Sosial  

merupakan perwujudan dari  suatu pendekatan interdisiplin (interdiciplinary approach) 

dari pelajaran ilmu-ilmu sosial (social sciences). Ia merupakan integrasi dari berbagai 

cabang ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, budaya, psikologi sosial,  sejarah, 

geografi, ekonomi, politik dan sebagainya. IPS berusaha mengintegrasikan  materi dari 

cabang-cabang ilmu sosial dengan menampilkan permasalahan sehari-hari  masyarakat 

sekitar. IPS merupakan “those portions or aspects of the social sciences  that have been 

selected  and adapted for use in the school or other instructional situations” (Wesley, 

1985). Tokoh lain seperti John Jerolimek (1967)  menyatakan bahwa  “the social studies 

draw subject matter content from the social sciences: history, sociology, political science, 

social psychology, philosophy, antropology and economics. The social studies have been 

defined as those portion of the social sciences, selected for instructuonal purposes”. Ilmu 

Pengetahuan Sosial merupakan seleksi dari materi ilmu-ilmu sosial, sungguhpun bidang  

perhatiannya sama, yaitu hubungan timbal balik di kalangan manusia (human 

relationship). IPS dipolakan  untuk tujuan-tujuan instruksional dengan materi 

sesederhana mungkin,  menarik, mudah dimengerti dan mudah dipelajari. IPS merupakan 

“the social sciences simplified for paedagogical purposes” yang bertujuan untuk 

mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang baik, mampu berfikir  memecahkan 

masalah-masalah sosial dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungannya, dan dapat 

melanjutkan kebudayaan bangsanya. 

Pada UU No. 2 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 37 dijelaskan 

bahwa IPS antara lain meliputi : ekonomi, sejarah, geografi, kesehatan dan sebagainya. 

Pendidikan IPS bertugas untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan 

kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat, untuk kemudian 

secara bertahap ikut mengurangi dan mengatasi problem-problem sosial yang ada. Pada 

pelaksanaan dan penerapan IPS perlu memperhatikan visi yang terpadu yakni visi 

filosofis, akademis dan paedagogis yang menjadi jati diri pendidikan IPS. Visi filosofis 

terkait dengan nilai-nilai Pancasila dan Visi akademis bertumpu pada ilmu-ilmu sosial 

dan humaniora untuk dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi 

serta kepentingan pembelajaran.  Sementara itu,  visi pedagogis bertumpu pada peserta 

didik, yakni mampu memahami, menganalisis, menyeleksi dan merumuskan kerangka 
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pengembangan materi atas dasar ilmu-ilmu sosial dan humaniora, untuk kemudian 

mengajarkannya kepada para peserta didik di sekolah sesuai dengan kondisi peserta didik 

dan tuntutan zaman.  

Pada kenyataannya, pendidikan IPS di sekolah menengah pertama (SMP) dan 

menengah atas (SMA) di Indonesia, pembelajaran IPS masih dilakukan secara parsial 

dengan model program terpisah (disciplinary model). Bahkan dalam kenyataannya di 

Sekolah Dasar pun masih sulit untuk meninggalkan kebiasaan itu.  Ilmu Pengetahuan 

Sosial dalam model ini terdiri dari pelajaran yang terpusat  berdasarkan satu disiplin ilmu 

tertentu. Tekanan yang diajarkan cenderung kepada materi faktual dan konseptual yang 

berpusat pada satu ilmu sosial tertentu (misalnya sejarah saja). Model ini bersifat texbook 

centered dengan tekanan utama pada kemampuan mengingat.  

Akibat model program terpisah dalam pembelajaran IPS inilah hasil pendidikan 

generasi muda kita  tak mampu melihat, memahami, dan mengaplikasikan 

pengetahuannya  dalam memecahkan masalah-masalah sosial di dalam kehidupan dan 

lingkungan sosial disekitarnya.  Kondisi itu nampak dalam cara pandang, sikap dan 

perilaku mereka dalam interaksinya dengan lingkungan fisik dan sosialnya yang 

menyangkut hubungan kemanusiaan. Amat banyak di antara mereka  yang tidak tahu 

bagaimana cara hidup dan bekerjasama,  cara mempergunakan lingkungan  dalam 

memenuhi kebutuhan dasar manusia, cara melestarikan adat istiadat, mematuhi pranata 

sosial, memelihara nilai-nilai kejuangan dan patriotisme, dan mengembangkan warisan 

kebudayaannya.  

Cara pandang, sikap, dan perilaku sosial menyimpang  seperti  korupsi, pelecehan 

seksual, kejahatan dengan pemberatan, anarkisme, perusakan lingkungan dan upaya-

upaya separatisme merupakan contoh riil kehidupan masyarakat yang  membikin 

terpuruknya negara kita.  Perilaku sosial yang menyimpang tersebut sedikit banyak 

disebabkan oleh hasil pembelajaran  IPS khususnya yang tak mampu memberikan bekal 

menjadikan masyarakat menjadi warga negara yang baik. Sebagai contoh kasus, misalnya 

pada kondisi krisis bahan bakar minyak, seorang warga tega menyelundupkan BBM 

hanya untuk meneguk keuntungan ekonomi pribadi tanpa mempertimbangkan 

kepentingan orang lain.  Sebagai warga negara yang baik semestinya mereka memiliki 

tenggang rasa yang tinggi terhadap kepentingan sosial demi kehidupan  bersama yang 
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saling menolong dan menghaormati. Begitu pula  perilaku korupsi yang merajalela di 

negara ini juga disebabkan ketidakmampuan IPS dalam memberikan kemampuan 

understanding, attitudes dan skill yang  terpadu dan komprehensif kepada generasi muda 

kita. 

Atas dasar fenomena kebobrokan dan keterpurukan sosial inilah maka diperlukan 

pengkajian kembali secara arif,  seksama dan komprehensif  terhadap penyelenggaraan 

pendidikan, khususnya dalam pengajaran IPS atau social studies di sekolah.  Kajian ini 

akan dilihat dari berbagai unsur utama pendidikan yaitu guru IPS,  materi pelajaran IPS 

dan sistem pendidikan guru IPS di Indonesia.  

C.  Peranan  Ilmu Pengetahuan Sosial. 

 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) bukan ilmu. IPS merupakan pengetahuan terapan 

yang dilakukan di sekolah untuk mengembangkan kepekaan  anak didik terhadap 

kehidupan sosial di sekitarnya. IPS tidak menemukan pengetahuan, melainkan 

memanfaatkan pengetahuan untuk memecahkan permasalahan sosial dalam 

kehidupannya sehari-hari.  

 IPS harus berperan bagi anak didik dalam mengembangkan berbagai aspek 

kehidupan di dalam masyarakat yaitu meliputi: 

a. Aspek sosialisasi yaitu membantu anak didik menjadi anggota masyarakat  yang 

berguna dan efektif. 

b. Aspek pengambilan keputusan yaitu mengembangkan ketrampilan berfikir intelektual 

anak didik dalam mengambil keputusan  tentang solusi terhadap masalah sosial yang 

dihadapinya. 

c. Aspek sikap dan nilai yaitu membantu anak didik menandai, menyelidiki, 

merumuskan dan menilai diri sendiri dalam hubungannya dengan kehidupan 

masyarakat di sekitarnya. 

d. Aspek kewargaan negara yaitu membantu anak didik menjadi wrga negara yang baik, 

tahu akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. 

e. Aspek pengetahuan, yaitu  membantu mengembangkan  kepekaan dan daya tanggap 

terhadap kemajuan pengetahuan dan teknologi   sehingga dapat mengambil manfaat 

dari kemajuan tersebut. 
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Fenton (1976) menyatakan bahwa peranan pengajaran social studies di sekolah adalah: 

(a) menyiapkan subyek didik menjadi warga negara yang baik;  (b) menyiapkan subyek 

didik memiliki  kemampuan berfikir dengan menyiapkan kemampuan mengembangkan 

ketrampilan menyelidiki dan menemukan  atau inquiry skill, kemampuan   

mengembangkan sikap dan nilai positif, dan menyiapkan  subyek didik untuk mempe-

roleh pengetahuan; dan (c) menyiapkan subyek didik memiliki kebudayaan bangsanya. 

        Sesuai dengan peran dan tujuan  pengajaran IPS di sekolah, terlebih pada 

pendidikan tingkat menengah,  maka kecenderungan dalam pengajaran IPS di Indonesia 

ke depan adalah : 

a. Kecenderungan perubahan kurikulum. Kurikulum IPS yang semula berpusat pada 

ilmu-ilmu sosial (disciplinary centered) berubah menuju  kurikulum yang berpusat 

pada  keterpaduan  dari berbagai disiplin ilmu sosial (inter-disciplinary centered) 

yang  terintegrasi. 

b. Kecenderungan pengorganisasian kegiatan belajar mengajar. Pola pengelompokan 

subyek didik yang semula  menganut pola kelompok  besar berubah menjadi pola 

kelompok kecil.  Begitu pula pola mengajar perorangan  berkembang menjadi pola 

mengajar tim (team teaching). 

c. Kecenderungan sumber dan media.  Sumber materi  berubah dari yang sempit dan 

terbatas menjadi luas dan beragam. Kemajuan teknologi menunjang perubahan 

tersebut dengan tersedianya berbagai ragam media pembelajaran. 

d. Kecenderungan  pendidikan guru. Pendidikan guru yang semula hanya melalui pola 

pre-sevice training, berkembang menjadi pola pre and in-service training untuk 

mengembangkan kompetensi guru sesuai dengan pembaharuan yang terjadi  pada 

kawasan kurikulum, pengorganisasian kelas maupun  pembaharuan sumber dan 

media pendidikan. 

D. Tren Pengembangan Materi Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. 

Implikasi atas peran dan  kecenderungan  dalam pengajaran IPS di  sekolah agar 

dapat  mengembangkan kepekaan sosial, tidak hanya menemukan pengetahuan tetapi 

mampu memanfaatkannya untuk memecahkan permasalahan sosial dalam kehidupannya 

sehari-hari, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
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1. Ditinjau secara kurikuler, sesungguhnya pengajaran  IPS mencakup tiga makna. 

Pertama, sebagai pendidikan untuk membentuk warga negara yang baik; Kedua, 

sebagai kajian ilmu sosial; Ketiga,  sebagai bentuk proses pengembangan watak  

pencarian dan mempertanyakan secara kritis (Shaver, 1991).  Sejalan dengan 

pendapat  tersebut, Pimpinan Badan Nasional untuk Social Studies   atau National 

Council for the Social Studies  (NCSS) Amerika Serikat, menyatakan bahwa  Social 

Studies adalah: 

”the integrated study of the social sciences and humanities to promote civic 
competence. Within the school program, social studies provides coordinated, 
systematic study drawing upon  such disciplines as anthropology, archaeology, 
economics, gegraphy, history, lawa, philosophy, political science, psychology, 
religion, and sociology as well as appropriate content from the humanities, 
mathematic, and natural sciences. The primary  purpose of social studiesis to help 
young people develop the ability  to make  informed and reasoned decisions for 
the public good as citizens of culturally divers, democratic society in an 
interdependent word”.  
           Berdasarkan cakupannya, social studies tersebut di atas, arah pengajaran  

IPS adalah  mengembangkan critical thinking  dan kesadaran serta  komitmen siswa 

terhadap perkembangan masyarakatnya. Kesadaran dan komitmen  ini dilakukan 

melalui pembahasan  dan pemahaman tentang hal ihwal yang terjadi di masyarakat, 

sehingga siswa  mampu berfikir,  dan bertindak rasional demi kebaikan diri dan 

masyarakatnya.  

  2.  Apabila  dalam mengkaji fenomena masyarakat, siswa hanya terfokus dan hanya 

menguasai salah satu cabang ilmu sosial, maka siswa bisa kehilangan gambaran 

keterkaitan antara berbagai aspek kehidupan  yang sangat penting  dalam mengkaji 

kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pengajaran IPS yang merupakan 

pengenalan kajian masyarakat secara utuh diperlukan  pendekatan multidisipliner. 

IPS sebagai satu kesatuan  ilmu sosial merupakan suatu kesatuan dari berbagai 

hukum dan prinsip aturan dalam masyarakat. 

            Sebagai suatu bahasan yang terintegrasi muncul pertanyaan, bagaimana cara 

mengorganisasikan  materi IPS yang begitu banyak dan beraneka ragam?. Salah 

satu cara yang diusulkan NCCS Amerika serikat adalah sebagai berikut: 

Kelas 1 dengan thema ”The Individual in Primary Group”. 

Kelas 2 dengan thema ”Meeting Basic Needs in Neraby Social Groups”. 
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Kelas 3 dengan thema ”Sharing Earth Space With  Others”. 

Kelas 4 dengan thema ”Human Life in varied Environment” 

Kelas 5  dengan thema “ The People of The American (Plural)” 

Kelas 6 dengan thema “People and  Culture” 

Kelas 7 dengan thema “A Changing World of Many Nations” 

Kelas 8  dengan thema “Building Strong and Free Nations” 

Kelas  9  dengan thema “System that  make a Democratic Society Work” 

Kelas 10  dengan thema “Origin of Major Cultures”. 

Kelas 11 dengan thema “The Maturing America (Singular)” 

Kelas 12 dengan thema “An Array of Choices, some of which are Discipline Based  

                                        and Others Which are Problem or Issues-oriented”    

                                       (NCSS, 1996). 

    3. Pendidikan IPS haruslah senantiasa menekankan pada diri siswa untuk dapat  

         memahami fenomena sosial dari berbagai perspektif : personal, akademik, pluralis,    

         dan perspektif global. 

E.  Peran Filsafat Pendidikan Dalam Pengembangan Materi dan Pengajaran IPS di  

Sekolah Dasar dan Menengah. 

Ada tiga landasan yang digunakan dalam filsafat, yaitu landasan ontologis, 

landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Landasan ontologis berkatian dengan 

objek yang ditelaah, landasan epistemologis berkaitan dengan proses memperoleh 

pengetahuan, dan landasan ontologis berkaitan dengan manfaat dan penggunaan 

pengetahuan ditinjau dari aspek moral. 

Filsafat pendidikan sebagai suatu ilmu berusaha memberi jawaban terhadap 

masalah-masalah yang terdapat di lapangan pendidikan, dan secara normatif berfungsi 

untuk merumuskan: (1) dasar-dasar dan tujuan pendidikan, sifat dan hakekat manusia dan 

pendidikan dan isi nilai pendidikan; (2) teori, bentuk dan sistem pendidikan mencakup 

kepemimpinan pendidikan, politik pendidikan, materi pendidikan, metodologi pendidikan 

dan pengajaran, pola-pola akulturasi dan peranan pendidikan dalam pembangunan bangsa 

dan negara; dan (3) hubungan antara agama, filsafat, filsafat pendidikan, teori pendidikan 

dan kebudayaan. (Djumberansyah, 1994:52). Berdasarkan fungsi ini filsafat pendidikan 

akan melahirkan sejumlah teori pendidikan dan pengajaran.  
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Filsafat pendidikan melahirkan aliran empirisme, nativisme dan naturalisme, dan 

teori konvergensi. Aliran empirisme berpendapat bahwa perkembangan jiwa seseorang 

tergantung pada lingkungannya,  sehingga sekolah sebagai lingkungan seseorang sangat 

menentukan perkembangan kemampuan anak. Dengan kata  lain sekolah sebagai 

lingkungan sangat menentukan perkembangan jiwa seseorang. 

Aliran nativisme  berpendapat bahwa kemampuan seseorang  ditentukan oleh 

pembawaan atau bakat sejak lahir.  Aliran naturalisme berpendapat hampir sama dengan 

aliran nativisme, yaitu bahwa manusia hanyalah produk dari hukum proses alamiah yang 

berlangsung sebelumnya, bukan karena usaha atau hasil karyanya.  

Teori konvergensi pada prinsipnya ingin menggabungkan aliran empirisme dan 

aliran nativisme, yaitu berpendapat bahwa pembawaan dan lingkungan sama pentingnya. 

Perkembangan jiwa seseorang tergantung pada bakat sejak lahir dan lingkungannya, 

khususnya pendidikan. Peran pendidikan adalah memberi pengalaman belajar agar anak 

dapat berkembang secara optimal. Menurut teori konvergensi perkembangan pribadi 

merupakan hasil proses kerjasama antara potensi hereditas (internal) dan lingkungan 

(eksternal). Jadi menurut teori konvergensi: (1) pendidikan dapat diberikan kepada semua 

orang, (2) pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan kepada peserta didik 

untuk mengembangkan pembawaannya yang baik dan mencegah  pembawaan yang 

buruk, (3) hasil pendidikan tergantung dari pembawaan dan lingkungan. 

Salah satu tokoh filsafat pendidikan adalah John Dewey, melahirkan sejumlah 

konsep tentang pendidikan, yaitu: (1) hubungan antara teori dan praktek adalah hubungan 

yang saling mengendalikan; (2) perumusan teori pendidikan harus berdasar pada hasil 

penggalian dan kajian kenyataan; (3) pendidikan adalah yang merekonstruksi atau 

mengorganisasi pengalaman sehingga menambah makna dari pengalaman;  (4) 

keselarasan di bidang sosial dalam sistem pendidikan dan pemikiran filsafat untuk 

mengembangkan sikap mental dan moral. Sampai saat ini, 4 konsep yang  dikemukakan 

Dewey masih relevan bila dilihat dari keberhasilan dan kegagalan pendidikan pada suatu 

daerah atau negara. Pendidikan jangan hanya membuat orang mampu  dalam aspek 

kognitif saja tetapi juga peka terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga di dalamnya ada 

unsur mental dan moral. 

F. Peran Psikologi Pendidikan dalam Pengembangan Materi IPS. 
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Psikologi pendidikan melahirkan sejumlah teori tentang perkembangan anak yang 

mencakup aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Ada tiga teori perkembangan 

kognitif yang sering digunakan dalam menentukan metode mengajar bidang studi, yaitu 

teori Piaget, Bruner, dan teori Vygotsky. 

Perkembangan psikologis siswa yang perlu diketahui adalah perkembangan 

kemampuan berpikirnya. Sejauh mana siswa dapat memahami konsep-konsep yang 

abstrak. Perkembangan psikologi semua orang dimulai dengan sensori motor, operasi 

konkrit, dan operasi formal. Jadi orang belajar mulai dari yang konkrit kemudian ke yang 

abstrak, sesuai dengan perkembangan kognitifnya. 

 Keberhasilan studi siswa tidak saja ditentukan oleh kemampuan kognitifnya, 

tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan afektifnya. Kemampuan afektif ini meliputi 

minat, sikap, kemandirian, disiplin, dan keuletan. Oleh karena itu, metode  mengajar yang 

dipilih harus memperhatikan kemampuan kognitif dan kemampuan afektif siswa. Namun 

kemampuan afektip siswa memang sulit  diukur dengan tes, karena adanya pengaruh 

norma sosial atau masyarakat .   

Keberhasilan mengajar guru dapat dilihat dari prestasi belajar yang dicapai siswa. 

Informasi ini diperoleh melalui kegiatan  evaluasi. Evaluasi sebenarnya bertujuan untuk 

meningkatkan kinerja lembaga, dan tujuan ini bisa dicapai bila ada tindak lanjut dari 

kegiatan evaluasi. Evaluasi akan memberikan informasi tingkat pencapaian belajar siswa, 

dan bila dianalisis lebih rinci akan diperoleh informasi  tentang kesulitan belajar siswa, 

yaitu konsep-konsep yang belum dikuasai oleh sebagian besar siswa.  Informasi inilah 

yang seharusnya digunakan  guru untuk memperbaiki proses belajar mengajar.  

  Hasil belajar siswa merupakan fungsi kemampuan siswa dan kemampuan guru. 

Guru yang baik mampu mengajar siswa dengan berbagai tingkat kemampuan. Pendapat 

ini berdasarkan asumsi bahwa hampir semua orang bisa belajar apa saja, hanya waktu 

yang dibutuhkan berbeda. Ada siswa yang bisa belajar cepat ada yang lambat, dan ada 

yang normal atau rata-rata saja.  

 Kemampuan yang harus dimiliki seorang  guru meliputi penguasaan bidang studi, 

berbagai metode mengajar,  cara melakukan evaluasi hasil belajar, dan perkembangan 

peserta didik.  Lebih jauh lagi seorang guru harus memiliki kemampuan memilih metode 
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mengajar yang tepat dan trampil menggunakannya. Kemampuan ini bisa diperoleh 

melalui pelatihan dan pengalaman.  

Pemilihan metode mengajar merupakan fungsi dari karakteristik bahan ajar dan 

karakteristik siswa. Selain itu kondisi siswa dan lingkungan juga ikut menentukan dalam 

memilih metode mengajar yang tepat. Siswa yang sudah lelah sulit mengikuti pelajaran 

yang diberikan dengan metode ceramah saja. Jumlah siswa juga berpengaruh dalam 

pemilihan metode mengajar yang tepat.  

Kemampuan mengajar diikuti dengan kemampuan melakukan evaluasi hasil 

belajar. Evaluasi ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu evaluasi formatif dan sumatif. 

Evaluasi formatif bertujuan untuk memperbaiki cara atau strategi mengajar, sehingga 

hasilnya tidak digunakan untuk menentukan nilai siswa. Evaluasi sumatif bertujuan untuk 

menentukan keberhasilan belajar siswa, sehingga hasilnya berupa nilai yang diperoleh 

siswa.    

 Guru yang mengajar di sekolah dasar dan menengah juga telah melalui suatu 

proses seleksi. Guru harus   memiliki prestasi akademik yang tinggi dan  kemampuan 

afektif yag baik. Prestasi akademik dilihat dari kemampuan dalam bidang studi, sedang 

kemampuan afektif dilihat dari motivasi kerja, disiplin, komitmen, kerjasama, keuletan, 

dan sejenisnya. Jadi kemampuan guru dan kemampuan siswa telah disaring melalui suatu 

sistem seleksi yang  ketat.  

G. Peran  Pemahaman Karakteristik Siswa dalam Pengembangan Materi IPS. 

Karakteristik siswa dapat dilihat dari perkembangan kognitifnya, yaitu 

perkembangan kemampuan berpikir. Menurut teori Peaget, struktur kognitif seseorang  

dipengaruhi oleh lingkungan fisik, dan selanjutnya struktur kognitif ini yang menentukan 

persepsi seseorang terhadap apa yang dilihatnya. Elemen struktur kognitif seseorang 

disebut dengan skema (Miller, 1993). Skema ini menentukan cara organisme merespons 

lingkungannya. Proses merespons lingkungan sesuai dengan struktur kognitif yang ada 

disebut dengan asimilasi. Namun bila proses ini saja yang berlangsung, tidak akan ada 

perkembangan intelektual. 

Perkembangan kognitif siswa akan berlangsung melalui proses akomodasi, yaitu 

proses memodifikasi struktur kognitifnya. Semakin banyak proses modifikasi akan 
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semakin banyak skema yang terdapat pada struktur kognitif siswa. Selanjutnya akan 

semakin mudah siswa tersebut mempelajari bidang studi, termasuk IPS.   

Perkembangan psikologis siswa Menengah Atas, telah mencapai  tahap operasi 

formal. Menurut  Peaget, pada tahap ini siswa dapat mempelajari hal-hal yang  hipotetik, 

yaitu hal-hal yang abstrak. Kemampuan mental pada tahap operasi formal, merupakan 

yang tertinggi dan dapat digunakan untuk memperlajari hasl-hal yang abstrak. 

Teori lain yang membahas perkembangan kognitif adalah teori Bruner. Teori ini  

penting untuk diketahui karena berkaitan dengan pelaksanaan proses belajar mengajar. 

Menurut Bruner perkembangan kognitif seseorang dipengaruhi oleh faktor dalam dan 

faktor luar. Faktor dalam adalah predisposisi biologis, dan faktor luar adalah kebudayaan 

seseorang (Julia, 1999). Lebih lanjut dijelaskan bahwa apabila kurikulum bertujuan untuk 

mengembangkan keaktifan berpikir siswa, maka teori pengajaran yang memadai 

hendaknya memperhatikan: (1) karakteristik siswa, (2) karakteristik bidang studi, dan  (3) 

cara memperoleh  pengetahuan. Ketiga hal ini merupakan acuan untuk menentukan cara 

mengajar yang tepat, termasuk pelajaran IPS.    

 Karakteristik siswa mencakup tiga ranah utama yaitu kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Kognitif  mencakup pengetahuan, yaitu kemampuan berpikir seseorang 

dalam memecahkan masalah. Kemampuan psikomotorik meliputi keterampilan seseorang 

dalam menggunakan indera dan anggota badannya untuk mengerjakan suatu tugas. Bila 

diperhatikan lebih cermat, tampak bahwa kemampuan psikomotorik lebih lama dimiliki 

seseorang dibanding kemampunan kogntif. Perbedaan ini yang memunculkan strategi 

mengajar dan belajar yang berbeda untuk memperoleh kemampuan kognitif dan 

psikomotorik. 

H.  Penutup. 

Pada  era modern, perkembangan sosial berlangsung semakin cepat.  Ilmu 

Pengetahuan Sosial merupakan sarana bagi masyarakat, khususnya para 

pengambil keputusan  guna memahami masyarakatnya dan rekayasa sosial ke arah 

peningkatan kesejahteraan sosial warganya. Oleh karena itu generasi muda 

termasuk  siswa sekolah  perlu memahami IPS  yang tepat agar masing-masing 

dapat memahami masyarakatnya secara utuh, disertai pikiran yang rasional dan 
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dari berbagai perspektif. Untuk itulan IPS perlu dikembangkan secara terintegrasi 

interdisipliner dari berbagai ilmu-ilmu sosial.  
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