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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Analisis Situasi 

Pembaharuan kurikulum pendidikan tahun 2013 memerlukan banyak 

dukungan dari berbagai aspek kependidikan, salah satunya adalah kesiapan 

sekolah, guru, peserta didik, dan dana untuk penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran yang memadai. Berlakunya Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang ditata kembali dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, serta beberapa Permendikbud sebagai 

pedoman pelaksanaan, diharapkan dapat menunjang tujuan pembangunan 

nasional dalam bidang pendidikan (Mulyasa: 2013, 4). 

Keberhasilan pendidikan yang dijabarkan dalam kegiatan pembelajaran 

tidak terlepas dari peran serta masyarakat secara umum, karena bagaimana pun 

apa yang dibutuhkan masyarakat dari pendidikan menjadi kontribusi utama 

pengembangan sistem pendidikan nasional. Berkaitan dengan tuntutan 

masyarakat  saat ini, pendidikan lebih diarahkan pada bentuk-bentuk 

pembelajaran yang berladaskan filosofi kurikulum 2013.  

Sekolah sebagai sebuah lembaga pendidikan dan komunitas penting  yang 

menjadi wahana pengembangan visi peserta didik, dituntut untuk senantiasa 

menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan baik 

secara kualitas maupun kuantitas. Oleh karena itu pemahaman bersama mengenai 

hal-hal terkait dengan kurikulum menjadi sangat strategis. 



 

 

Kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh hasil proses pembelajaran 

yang dilaksanakan pada lembaga pendidikan (Djamarah: 1996, 119). Baik atau 

kurang baik proses pembelajaran sangat bergantung pada aktivitas dan kreativitas  

komponen yang ada di dalam lembaga pendidikan, salah satunya adalah guru 

sebagai tenaga pengajar. Menurut Sujanto, keberhasilan pembelajaran akan 

mudah terukur dengan pasti, bila guru dapat menguasai kompetensi paedagogik, 

kepribadian, sosial, dan profesional (Sujanto: 2007, 31).   

Berkaitan dengan usaha peningkatan sumber daya manusia,  tantangan 

pendidikan yang harus  disiasati pada abad 21 adalah membentuk opini 

masyarakat terhadap kemampuan guru yang profesional dalam berbagai  kegiatan  

berkaitan dengan  proses pembelajaran. Salah satu komponen keterampilan guru 

adalah kesiapan dan kecakapan guru dalam membuat strategi pembelajaran. 

Berkaitan dengan kecakapan guru,  Sanjaya mengemukakan, bahwa guru 

mempunyai peran yang sangat penting sebagai pihak utama yang merancang 

sekaligus mengelola strategi pembelajaran (Sanjaya: 2007 , 23). 

Bahan ajar IPS Tematik menjadi salah satu prasyarat bagi guru yang 

senantiasa berusaha mengembangkan kompetensi untuk kemajuan program-

program pembelajaran yang menjadi acuan proses pembelajaran di kelas. Salah 

satu bentuk bahan ajar yang merupakan  strategi pembelajaran bagi siswa adalah 

Lembar Kerja Siswa (LKS). Berkaitan dengan kurikulum pendidikan 2013, 

pembelajaran IPS disebutkan diajarkan secara terpadu, tetapi pada realita yang 

ada, kompetensi dasar yang  tertera dalam silabus secara umum tidak 

menyiratkan bentuk keterpaduan secara utuh. Kondisi  tersebut juga berdampak 



 

 

pada penerbitan buku-buku ajar dan LKS IPS, khususnya untuk SMP,  materi 

yang disebutkan terpadu hanya merupakan kumpulan dari materi-materi 

Geografi, Sejarah, Ekonomi, dan Sosiologi yang digabungkan dalam satu buku. 

Kondisi yang seharusnya terwujud adalah pembelajaran IPS terpadu yang 

diajarkan secara tematik, baik dengan bantuan buku ajar maupun LKS. 

Satu tugas berat bagi guru pengajar IPS di SMP, yaitu  membuat 

pemetaan materi  IPS secara tematik, yang harus disusun guru sebelum membuat 

rancangan kegiatan belajar, baik untuk bahan ajar maupun LKS yang digunakan 

dalam proses pembelajaran di Kelas. Kendala untuk mewujudkan pemikiran 

membuat LKS  IPS yang  bersifat tematik selalu siap menghadang motivasi para 

guru IPS. Kendala tersebut tidak lain adalah waktu, tenaga, sarana-prasarana dan 

biaya yang harus diperhitungkan secara cermat oleh guru sebelum melaksanakan 

pembelajaran.   

Beberapa sekolah disinyalir kurang memperdulikan kinerja guru yang 

berusaha meningkatkan kreativitas dan kualitas profesi keguruan sekaligus 

prestasi siswa melalui strategi pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. 

Terlebih lagi pada banyak sekolah SMP Negeri di wilayah Kota Bekasi yang 

sudah mencanangkan sekolah gratis.  Seolah istilah gratis untuk biaya SPP 

sekolah dijadikan alasan untuk tidak memberikan  dukungan sarana, prasarana, 

dan dana bagi kemajuan proses belajar secara maksimal. Kondisi  kerja yang 

tidak mendukung profesionalisme guru menyebabkan terhambatnya berbagai 

pemikiran kreatif bagi para guru yang sebenarnya ingin maju dalam berbagai 

karya inovatif. 



 

 

Melalui pembelajaran yang bersifat tematis dengan menggunakan bahan 

ajar tematis, sebagai salah satu komponen pembelajaran untuk  siswa, pada 

dasarnya guru sudah berusaha melaksanakan pelatihan aspek kognitif siswa 

sekaligus menghantarkan kompetensi siswa pada penerapan indikator dan tujuan 

pembelajaran yang hendak dicapai. Tugas-tugas materi tematis yang diberikan 

guru diharapkan akan mampu membantu mengembangkan daya nalar  siswa 

terhadap penerapan konsep maupun praktek keterampilan sosial.   

Penyusunan bahan ajar tematis dengan materi dan soal yang bersifat  

tematis, akan melatih wawasan kognitif dan psikomotor siswa dalam 

mengkonstruksikan pengetahuan yang saling berhubungan satu dengan lainnya 

dalam satu tema pembahasan. Tidaklah berlebihan jika strategi pembelajaran 

tematis berbekal bahan ajar tematis  yang berasal dari pemikiran guru 

pengajarnya sendiri, maka akan bertumbuh-kembang dengan subur 

konstruktivisme dalam pembelajaran IPS yang sesungguhnya. 

 

2. Perumusan Masalah 

Bagaimana pemberdayaan guru-guru IPS SMP di Kota Bekasi dalam 

merancang pembelajaran IPS Tematis berdasarkan kurikulum 2013? 

3. Tujuan dan Manfaat 

 

  Kegiatan ini bertujuan mengukur seberapa besar tingkat pemahaman dan 

minat guru IPS SMP di wilayah Kotamadya Bekasi dalam usaha 

mengembangkan profesionalisme keguruan, sekaligus meningkatkan 

keterampilan membuat soal dan materi IPS yang bersifat tematik (terpadu), di 



 

 

lingkungan sekolah masing-masing.  Selama ini masih sulit mendapatkan guru 

yang mampu menerapkan pembelajaran IPS tematik secara professional. 

Keterbatasan sumber referen, media, dan prasarana pembelajaran menjadi 

kendala kurang optimalnya pembelajaran IPS tematik. Bahan ajar IPS yang 

beredar di lingkungan sekolah tidak ada yang bersifat tematik dan benar-benar 

terpadu, baik dari pembahasan materi maupun soal-soal  yang termuat di 

dalamnya. Selain itu, pada umumnya  Buku IPS yang berlaku di banyak sekolah 

adalah buatan penerbit, bukan buatan guru pengajar sendiri, sehingga uraian soal 

yang ada seringkali tidak sesuai dengan  tujuan dan  indikator pembelajaran yang 

sudah dirancang dalam RPP oleh guru IPS. 

  Pemberdayaan guru dalam pengembangan pembelajaran IPS tematik 

diharapkan dapat memaksimalkan pemahaman dan keterampilan guru IPS. 

Sehingga mata pelajaran IPS menjadi sarana pembelajaran yang efektif untuk 

membentuk karakter peserta didik sebagai warga Negara yang baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1. Hakikat Strategi Pembelajaran IPS 

Pembelajaran merupakan suatu sistem lingkungan belajar yang terdiri dari  

unsur tujuan, bahan pelajaran, strategi, media, guru, dan siswa. Semua unsur 

pembelajaran harus saling terkait, mempengaruhi, berfungsi optimal dan 

berorientasi kepada tujuan. Peran guru sangat besar dalam pengelolaan 

pembelajaran di kelas, karena bagaimana pun  guru merupakan fasilitator dari 

proses pembelajaran. Guru memiliki kewenangan penuh dalam mengelola kelas, 

serta mengetahui keadaan siswa dengan segala latar belakangnya.  

Strategi pembelajaran merupakan salah satu unsur penting dari 

keseluruhan proses pembelajaran. Santrock mengemukakan bahwa pembelajaran 

merupakan pengaruh permanen atas perilaku, pengetahuan, dan keterampilan 

berpikir yang diperoleh melalui pengalaman (Santrock: 2010, 266). . Atas dasar 

ini, maka pengalaman merupakan faktor utama pembelajaran. 

Lebih lanjut Santrock menguraikan teori kognitif sosial dari Bandura. 

Faktor sosial, kognitif, dan perilaku berperan penting dalam pembelajaran. 

Menurut Bandura, kognitif mempengaruhi perilaku, perilaku mempengaruhi 

kognitif, lingkungan mempengaruhi perilaku dan perilaku mempengaruhi 

lingkungan, kognitif mempengaruhi lingkungan dan lingkungan mempengaruhi 

kognitif. Konstelasi hubungan ketiganya dapat digambarkan melalui bagan 

berikut: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.1. Konstelasi antara perilaku, kognisi, dan lingkungan 

 Teori kognitif sosial memfokuskan pada pembelajaran observasional 

kontemporer yang terdiri dari empat proses yaitu: 

1) Atensi; siswa memperhatikan model yang dipengaruhi oleh sejumlah 

karakteristik. Guru yang ramah, hangat, berstatus tinggi akan lebih 

diperhatikan.  

2) Retensi; yaitu melakukan reproduksi tindakan dari model di depan kelas, 

siswa mengkodekan informasi dan menyimpannya dalam ingatan. 

3) Produksi; siswa dilatih untuk mereproduksi perilaku midel sesuai dengan 

tingkatan umur. 

4) Motivasi; siswa diberi penguatan setelah melakukan apa yang dilakukan 

model. 

Hilgard memberikan definisi  tentang pembelajaran sebagai suatu usaha 

untuk merubah perilaku seseorang menjadi lebih  baik dari sebelumnya 

(Santrock: 2010, 43). Sementara itu, pendapat Mulyasa tentang pembelajaran 

Lingkungan 

Perilaku 

Kognitif 



 

 

adalah suatu hal yang bersifat kompleks dan melibatkan berbagai aspek yang 

saling berkaitan.Untuk  dapat menciptakan pembelajaran yang baik, kreatif, dan 

menyenangkan, maka guru harus menguasai berbagai keterampilan 

membelajarkan peserta didik (Mulyasa: 2005, 69). 

 Pembelajaran merupakan suatu sistem lingkungan belajar yang terdiri 

dari  unsur tujuan, bahan pelajaran, strategi, alat, guru, dan siswa. Semua unsur 

pembelajaran harus saling terkait, mempengaruhi, berfungsi optimal dan 

berorientasi kepada tujuan pendsidikan nasional. Peran guru sangat besar dalam 

pengelolaan pembelajaran di kelas, karena bagaimanapun  guru merupakan 

sentral sumber kegiatan belajar-mengajar. Guru harus penuh inisiatif dan kreatif 

dalam mengelola kelas, karena guru yang mengetahui secara pasti situasi dan 

kondisi kelas terutama keadaan siswa dengan segala latar belakangnya.  

Dick dan Carey (2005) mengemukakan bahwa strategi pembelajaran 

menjelaskan tentang komponen-komponen umum dari seperangkat bahan 

pembelajaran dan dan prosedur yang digunakan untuk menghasilkan hasil belajar 

tertentu bagi pebelajar (Yamin: 2010, 68). Komponen-komponen  umum tersebut 

terdiri atas:  

1) kegiatan pembelajaran pendahuluan 

2) penyampaian informasi 

3) partisipasi siswa 

4) evaluasi, dan 

5) kegiatan tindak lanjut. 



 

 

Sedangkan Gagne and Briggs, dalam Uno (2007: 3) membagi komponen 

dalam strategi pembelajaran meliputi: 

1. Memberikan motivasi atau menarik perhatian 

2. Menjelaskan tujuan pembelajaran kepada siswa 

3. Mengingatkan kompetensi prasyarat 

4. Memberi stimulus (masalah, topik, konsep) 

5. Memberi petunjuk belajar (cara mempelajari) 

6. Menimbulkan penampilkan siswa 

7. Memberi umpan balik 

8. Menilai penampilan 

9. Menyimpulkan. 

Rowntree mengelompokkan strategi pembelajaran ke dalam tiga jenis, 

yaitu: 

1) Strategi exposition-discovery learning; bahan pelajaran disajikan kepada siswa 

dalam bentu jadi dan siswa dituntut untuk menguasai bahan tersebut. Strategi 

ini disebut juga dengan pembalajaran langsung. 

2) Strategi belajar individual; dilakukan oleh siswa secara mandiri. Keberhasilan 

siswa sangat ditentukan oleh kemampuan individu yang bersangkutan. Bahan 

pelajaran sengaja didesain untuk belajar mandiri. 

3) Strategi belajar kelompok; dalam bentuk klasikal dan buzzgroup atau 

kelompok kecil. Strategi kelompok ini tidak memperhatikan kecepatan belajar 



 

 

secara individual, kemampuan semua individu dianggap sama (Sanjaya: 

2007,127). 

 

2. Hakikat Pembelajaran IPS Tematik 

Meningkatkan kemampuan akademik bagi guru merupakan salah satu 

tuntutan yang harus dipenuhi. Untuk dapat selalu mengembangkan diri dengan 

berbagai kompetensi keguruan, guru juga memerlukan pembelajaran, sehingga 

status profesional dapat disandang dengan penuh rasa percaya diri. Bila seorang 

guru mengalami proses pembelajaran, maka pembelajaran tersebut merupakan 

bentuk pendidikan dan pelatihan, karena dikhususkan bagi orang dewasa yang 

dinamakan andragogi  (Uno: 2007, 56). 

Pembelajaran bagi orang dewasa mencerminkan suatu proses dimana 

orang dewasa belajar menjadi lebih perduli dan melakukan evaluasi terhadap 

pengalaman kerja sehari-hari yang digelutinya. Bagi orang dewasa, pembelajaran 

dilaksanakan berdasarkan harapan dengan memberikan perhatian pada masalah-

masalah yang terjadi dan ditemukan dalam kehidupan. Pembelajaran bagi orang 

dewasa bertujuan untuk membantu peserta belajar sebagai orang dewasa yang 

mampu menjalankan peran sosialnya di masyarakat secara bertanggung jawab, 

dan selalu berusaha mengembangkan diri melalui metode belajar sepanjang 

hayat, sehingga diperoleh rasa percaya diri yang semakin besar dan berperan aktif 

dalam proses pembangunan, bagi guru utamanya adalah   bidang pendidikan. 

Dengan demikian pembelajaran orang dewasa secara khusus meliputi tiga aspek( 

Uno: 2007, 61), yaitu : 



 

 

(1) membangkitkan rasa percaya diri dan optimismo, 

(2) meningkatkan kemampuan dan ketrampilan untuk banyak berbuat positif, 

(3) meningkatkan kemampuan untuk menerima atau menolak sesuatu atas dasar 

standar   peraturan,    nilai-nilai dan etika masyarakat yang menjadi 

lingkungan hidupnya.  

 Melalui pemberdayaan guru dalam pembelajaran IPS Tematik IPS bagi 

guru SMP di Kota Bekasi, yang merupakan salah satu bentuk pembelajaran bagi 

orang dewasa, terdapat suatu konsekoensi logis yang harus direalisasikan oleh 

guru yang menjadi peserta pemberdayaan. Guru harus berupaya secara optimal 

dalam merancang dan menerapkan pembelajaran IPS Tematik dengan penuh 

kreativitas. Bila seorang guru telah mampu melaksanakan pembelajaran dengan 

baik, menguasai berbagai ketrampilan dan kompetensi pembelajaran, maka hal 

itu berarti seorang guru telah siap menyandang status sebagai guru profesional. 

Pembelajaran IPS tematik yang bersifat terpadu pada hakikatnya 

merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa baik secara 

individual maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep-

konsep serta pemikiran secara holistik dan otentik (Puskur: 2006, 7). Dalam 

pengembangannya, pembelajaran terpadu dapat mengambil suatu topik atau tema 

dari suatu cabang ilmu sosial kemudian diperluas, maka permasalahan yang 

dibahas akan berkembang. 

Pembelajaran IPS bertujuan untuk mempengaruhi perubahan perilaku ke 

arah yang lebih baik. Dalam kaitan itu Wahab (2008: 52) menilai pengembangan 

pembelajaran diharapkan mampu membantu guru meningkatkan kemampuan 



 

 

untuk lebih mengenal siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang kondisif 

bagi siswa. 

Dalam IPS, pembelajaran terpadu dapat dilaksanakan berdasarkan topik 

yang terkait dengan kehidupan masyarakat secara langsung. Contoh : pariwisata 

di daerah DKI Jakarta, dapat dibahas dengan keterkaitan topik tentang sejarah 

Jakarta, persebaran penduduk, kondisi fisik serta daerah obyek wisata dari sudut 

geografi. Sedangkan dari sudut Sosiologi dapat dikaji bagaimana interaksi dan 

partisipasi masyarakat di wilayah DKI, dan dari sudut perekonomian dapat 

dibahas mengenai dampak status  Jakarta sebagai salah satu tujuan wisata 

terhadap perekonomian masyarakat secara umum, dan aset perekonomian  bagi 

negara RI secara khusus.    

BAB III 

MATERI DAN METODE PELAKSANAAN 

 

1. Kerangka Pemecahan Masalah 

Sebagai upaya meningkatkan keterampilan dan kompetensi guru dalam 

tugas-tugas pembelajaran, tidak dapat dipungkiri pentingnya  pemahaman dan 

keterampilan guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran.  Penerapan 

kurikulum 2006 untuk mata pelajaran IPS  memerlukan pemahaman yang 

menyeluruh terhadap keterpaduan yang harus disampaikan kepada siswa. Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang termuat di dalam kurikulum 2006 secara 

umum tidak menjabarkan bentuk pembelajaran IPS yang terpadu secara tematik. 



 

 

Namun demikian guru harus tetap berusaha mengaplikasikan pembelajaran IPS 

secara tematik dan terpadu dalam proses pembelajaran di kelas.    

    Pemanfaatan silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran   dalam 

setiap pembahasan materi IPS sangat membantu guru dan siswa terutama dalam 

usaha melatih kemampuan dan keterampilan kognitif.  Pada kondisi ril, banyak 

guru yang menjadikan bahan ajar dan LKS sebagai media pembelajaran pada saat 

guru tidak dapat hadir dalam kegiatan belajar di kelas. Dalam kondisi lain, LKS 

hanya boleh dikerjakan di rumah sebagai pekerjaan rumah bagi siswa, tetapi tetap 

berkaitan dengan pengembangan keterampilan sosial  pada proses pembelajaran.  

  Penggunaan LKS bisa dilaksanakan pada jam belajar di sekolah, yaitu sesi 

evaluasi atau kerja kelompok. Dalam rangka membuat LKS yang berbentuk 

tematik sesuai dengan label IPS Terpadu, guru dituntut mampu untuk lebih tekun 

membuat berbagai rancangan materi dan bentuk soal sebagai langkah membuat 

variasi soal, sehingga LKS tersebut benar-benar menarik untuk dipelajari.  

  Pemberdayaan guru dalam merancang pembelajaran IPS  Tematik untuk 

SMP memerlukan metode ceramah bervariasi, pemodelan,  simulasi dan 

demonstrasi untuk dapat menghasilkan sekaligus mengukur pemahaman yang 

baik dari seluruh peserta. Dalam kaitan dengan kegiatan ini, pembicara yang 

memberikan arahan materi berasal dari disiplin ilmu Pendidikan IPS, sehingga 

materi yang diuraikan benar-benar sesuai dengan kapasistas keilmuan, baik 

secara substansi maupun aplikasi. 

2. Realisasi Pemecahan Masalah 



 

 

  Pada kegiatan pemberdayaan guru ini ada empat lembaga yang saling 

terkait dan berhubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu 

Program Studi Pendidikan IPS Universitas Negeri Jakarta, Pengurus MGMP IPS 

Kota Bekasi, dan SMP Negeri 12 Kota Bekasi. Bagi Proodi Pendidikan IPS 

Universitas Negeri Jakarta, kegiatan pelatihan ini diharapkan dapat memotivasi 

para dosen untuk mengembangkan sikap keilmuan dan pengabdian kepada 

masyarakat, dalam arti  khusus masyarakat dalam lingkungan pendidikan. 

  Keterkaitan bagi pengurus MGMP IPS adalah, kiranya para pengurus dan 

peserta selalu berperan aktif mengembangkan sekaligus menerapkan 

pembelajaran IPS tematik secaa optimal. Upaya tersebut tidak lain adalah untuk 

meningkatkan kompetensii guru sebagai pengajar dan pendidik, sehingga  akan 

bermuara pada meningkatnya kualitas pembelajaran IPS.  

  Pembelajaran yang berkualitas sudah barang tentu mengindikasikan 

bahwa guru sebagai sumber daya manusia yang mengemban tugas dan tanggung 

jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa akan menjadi tenaga-tenaga 

profesional yang handal dalam bidangnya. Silabus dan RPP yang dibuat secara 

tematik akan lebih menarik dan mengembangkan daya nalar siswa untuk dapat 

membuat garis hubungan tema suatu permasalahan yang dicontohkan dalam 

kehidupan masyarakat. 

  Bagi Kepala Sekolah SMPN 12 Kota Bekasi, kegiatan ini diharapkan  

dapat memberikan masukan mengenai metode pembinaan mental terhadap guru-

guru IPS  SMP di Kota Bekasi. Peningkatan mental diupayakan sebagai dasar 



 

 

pengembangan kompetensi guru, dengan tujuan agar guru-guru IPS secara tulus 

dan ikhlas bersedia senantiasa meningkatkan profesionalisme dalam bidang 

pendidikan demi membentuk generasi-generasi muda penerus bangsa yang 

berkualitas unggul dan berdaya guna bagi agama, bangsa, dan negara. 

3. Khalayak Sasaran 

Khalayak  sasaran  antara  yang  strategis  dalam  kegiatan  pelatihan  ini  

adalah guru-guru IPS di wilayah Kota Bekasi.  Berkenaan dengan jumlah SMP 

negeri dan swasta di kota Bekasi relatif banyak sekitar 60 sekolah, maka 

keberartian kegiatan ini sangat dirasakan oleh guru-guru peserta yang hadir. 

Melalui kegiatan ini guru IPS dari masing-masing sekolah dapat 

mensosialisasikan materi yang dilatihkan kepada rekan-rekan guru serumpun di 

wilayahnya masing-masing. 

 

4. Metode yang Digunakan 

Metode yang digunakan dalam kegiatan pelatihan ini bervariasi sesuai 

dengan kebutuhan dan pemberdayaan kemampuan guru IPS.  Metode pelatihan 

menggunakan ceramah bervariasi, simulasi, demonstrasi, disertai  tugas 

terstruktur.  Setiap peserta mendapatkan materi dari narasumber berupa makalah 

tentang Penyusunan RPP IPS  Tematik. Setelah penyampaian materi, simulasi, 

dan demonstrasi, peserta  diberikan tugas terstruktur . 

Peserta dibagi ke dalam 6 kelompok sesuai dengan tingkat kelas dimana 

guru mengajar dan subbidang IPS yang diampu oleh peserta. Pembagian ini 

dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman peserta dalam membuat RPP 



 

 

sesuai dengan materi IPS yang bersifat integratif antarsubbidang materi IPS 

meliputi Ekonomi, Geografi, Sejarah, dan Sosiologi. 

Melalui pilihan metode yang digunakan dalam pelatihan ini diharapkan 

memudahkan peserta pelatihan dalam menerapkan berbagai pengetahuan dan 

keterampilan membuat RPP IPS Tematik berdasarkan teori, prinsip-prinsip ilmu 

sosial, serta aplikasinya dalam pembelajaran. Contoh konsep dan simulasi 

langsung yang disampaikan pemateri akan lebih tertanam dalam pemahaman 

peserta.  

Proses seperti  ini apabila terus berulang akan memunculkan keterampilan 

dan kreativias untuk membuat sesuatu yang pada akhirnya dapat menghasilkan 

RPP IPS Tematik yang diharapkan.  Dengan demikian kegiatan belajar di sekolah  

dapat lebih divariasikan sesuai dengan materi ajar pada pelajaran IPS.   
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