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ABSTRAK 

 
PENANAMAN SIKAP SOSIAL MELALUI PEMBELAJARAN IPS PADA 

SISWA KELAS V MIN 11 BANDAR LAMPUNG 

Oleh : 
Dhika Prisdiana Hadi 

NPM 1311100175 
 

Peserta didik berbeda-beda dalam bakat atau pembawaannya, terutama karena 
pengaruh lingkungan sosial yang berlainan. Hakikat pembelajaran IPS yang bertujuan 
membantu siswa menjadi warga negara yang baik dan memiliki kecerdasan sosial 
dalam memaksimalkan perannya di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Mata 
pelajaran IPS diharapkan mampu menjadi jembatan pendidik untuk menyelamatkan 
sekaligus menjaga nilai-nilai sikap sosial siswa melalui kegiatan belajar mengajar. 
Peserta didik kelas V MIN 11 Bandar Lampung memiliki keberagaman individu yang 
besar, sehingga mendorong peneliti meneliti lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui gambaran proses pembelajaran IPS yang dilakukan 
guru untuk menanamkan sikap sosial pada siswa kelas V  MIN 11 Bandar Lampung. 

Penelitian ini merupakan Penelitian Kualitatif (Kualitatif Deskriptif). Subjek 
dalam penelitian ini adalah siswa kelas V MIN 11 Bandar Lampung berjumlah 37 
siswa dan satu guru IPS Kelas V MIN 11 Bandar Lampung. Objek dalam penelitian 
ini adalah sikap sosial siswa dan pembelajaran IPS. Pengumpulan data dilakukan 
melalui observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Untuk itu, instrument yang 
dibuat berupa pedoman observasi untuk guru dan siswa, pedoman wawancara untuk 
guru, angket untuk siswa, dan pedoman pelaksanaan analisis dokumentasi. Sebelum 
instrument digunakan untuk penelitian, sebelumnya divalidasi oleh ahli, yang 
dimaksud ahli dalam hal ini adalah dosen pendidikan IPS. Selanjutnya, temuan data 
hasil penelitian dianalisis melalui serangkaian analisis kualitatif, seperti melakukan 
reduksi data, display data, dan conclusion atau verification data. Uji keabsahan data 
menggunakan trianggulasi sumber dan trianggulasi metode. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penanaman sikap sosial 
siswa melalui pembelajaran IPS dapat ditanamkan dengan strategi pembelajaran 
IPS yang digunakan guru, kemampuan guru dalam memberikan contoh sikap 
interaksi yang baik kepada siswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas, dan 
ketika memberikan kalimat-kalimat positif yang mengandung nilai sikap sosial di 
awal pembelajaran. Selain itu terlihat pula dari penggunaan media pembelajaran IPS 
dan alat evaluasi yang digunakan guru untuk menilai sikap sosial siswa. Sikap sosial 
siswa kelas V yang tampak adalah Kejujuran, Sopan santun, toleransi, Disiplin diri, 
dan Tolong menolong. Sedangkan yang kurang tampak adalah Sub. Indikator dari 
Kejujuran 1) Tidak berbuat curang pada saat mengerjakan tugas, dan Sub. Indikator 
dari Disiplin diri 2) Melaksanakan kewajiban piket kelas. 



 

MOTTO 

 

 

Terjemahnya : “Allah tidak membebani seorang mukmin melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebaikan) yang 
diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang 
dikerjakannya. (Mereka berdoa): “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau 
bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau 
bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, 
janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami 
memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah 
kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum 
yang kafir..........” 

(QS Al-Baqarrah 2:286) 

 

“Berbuat baiklah bukan karena apa yang kita tuai, tetapi berbaiklah dengan apa yang 
kita tanam…..” 

(Peneliti) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan suatu negara, pendidikan memegang peran yang 

penting untuk menjamin kelangsungan hidup suatu bangsa, karena pendidikan 

merupakan upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber 

daya manusia demi pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan.Terlepas 

dari masalah-masalah yang masih dihadapi pendidikan, tujuan dari pendidikan 

merupakan usaha untuk menyiapkan peserta didik supaya dapat berperan aktif 

dan positif dalam hidupnya baik sekarang maupunwaktu  yang akan datang. 

Ki Hajar Dewantara dalam Kongres Taman Siswa yang pertama pada 

tahun 1930 menyebutkan: pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk 

memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran 

(intelek), dan tubuh anak.  Menurut UU No. 20 Tahun 2003: 

Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia 
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 
Negara.1 

 
Berdasarkan tujuan pendidikan yang diuraikan diatas, maka pendidikan 

harus mampu  membentuk  individu yang mampu  menjadi  anggota masyarakat 

yang baik. Pendidikan juga harus berfungsi secara optimal sebagai wahana utama 
                                                             

1Abdullah Idi, Sosiologi Pendidikan. (Jakarta:Rajawali Pers, 2011).h. 125-126.  



 

dalam pembangunan bangsa agar tumbuh masyarakat yang terdidik dan 

berkarakter. Salah satu usaha pembentukan manusia yang terdidik dan 

berkarakter adalah dengan adanyapenanaman nilai-nilai sikap sosial kepada 

peserta didik. 

Pendidikan Dasar sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional dalam 

penyelenggaraan pendidikan merupakan satuan pendidikan yang paling penting 

keberadaaanya.Sebagaimana dengan pernyataan Piaget dalam buku Hudiyono 

bahwa “masa kanak-kanak akhir berada dalam tahap operasi konkret dalam 

berpikir yaitu usia 7-12 tahun, yang mana merupakan usia anak Sekolah Dasar. 

Dalam perkembangan berpikirnya, anak mulai berfikir logis terhadap objek yang 

konkret, rasa egonya berkurang dan mulai bersikap sosial”.2Dapat diartikan 

apabila ego peserta didik masih tinggi dan merasa paling benar, maka peserta 

didik tersebut akan dijauhi peserta didik yang lain. Peserta didik mulai dapat 

berpikir dalam berteman dan bergaul, mana teman yang menguntungkan atau 

merugikan, dan teman yang membuat lebih nyaman atau sebaliknya, usia 

keemasan inilah yang menunjang ditanamkannya sikap sosial yang baik. Hal ini 

sesuai sebagaimana visi pendidikan nasional yaitu : “Terwujudnya sistem 

pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk 

memberdayakan warga negara Indonesia, berkembang menjadi manusia yang 

                                                             
 2Hudiyono. Membangun Karakter Siswa. (Surabaya:Erlangga, 2012) h. 5-6. 



 

berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu 

berubah”.3 

Pengembangan potensi dasar peserta didik usiaSD/MI meliputi 

pengoptimalan kemampuan dasar intelektual anak, ketangkasan keterampilan 

motorik, dan pembentukan watak untuk mengembangkan budi pekertinya (nilai-

nilai sosial kesusilaan). Sejak di tingkat dasar, secara dini para pendidik 

seharusnya menyadari dan menerapkan bahwa pendidikan bukan hanya menjadi 

tempat penyampaian materi, namun juga untuk penanaman nilai guna 

pembentukan kepribadian anak didik yang bermoral, karena itu keberhasilan 

tujuan pendidikan ada pada pundak seorang pendidik (guru). Guru bertanggung 

jawab dalam proses pendidikan di sekolah yang kemudian akan dibawa ke dalam 

masyarakat.  

Menurut Mulyasa, “Guru sebagai pengganti peran orang tua di sekolah 

perlu memiliki kesadaran, pemahaman, kepedulian, dan komitmen untuk 

membimbing peserta didik menjadi manusia-manusia shaleh yang bertakwa. 

Fitrah kecintaan guru kepada peserta didik telah mendorong berbagai upaya 

untuk menjadikan peserta didik menjadi makhluk yang lebih baik”.4 Guru 

merupakan salah satu komponen penting pendidikan, karena guru adalah 

suritauladan bagi siswa, segala bentuk tingkah lakunya akan diperhatikan oleh 

siswa. Bukan hanya pandai menyampaikan materi pembelajaran tetapi guru atau 

                                                             
 3Abdullah Idi,Op.Cit. h 162. 

4Mulyasa.Manajemen Pendidikan Karakter. (Jakarta: Bumi Aksara, 2012). h. 31.   



 

pendidik juga dituntut untuk cerdas dalam menanamkan nilai-nilai serta norma 

sosial agar siswa pandai membawa diri dalam lingkungan sosial.Hal ini sesuai 

dengan firman Allah SWT, yaitu: 

 

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 
“Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan 
memberi kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan: “berdirilah kamu”, maka 
berdirilah, niscaya Allah akan akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan  orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, 
dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Mujadilah: 11).5 

 
Kandungan ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah SWT akan 

meninggikan derajat orang-orang yang berilmu pengetahuan yaitu orang yang 

memiliki kemampuan (kompetensi), sedangkan peserta didik mendapatkan ilmu 

pengetahuan dari seorang pendidik. Berdasarkan penjelasan diatas maka terlihat 

pendidik sangat dominan sehingga usaha-usaha pendidik dalam mendidik peserta 

didik benar-benar sangat nyata diperlukan. Menanamkan nilai-nilai sosial serta 

norma sosial agar peserta didik pandai membawa diri dalam lingkungan sosial 

merupakan salah satu usaha pendidik. 
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Menurut S. Nasution dalam buku Abdullah Idi : “Pada dasarnya setiap 

sekolah mendidik anak agar menjadi anggota masyarakat yang berguna”.6 

Dengan kata lain, tugas pendidikan yang berlangsung di sekolah adalah 

mengembangkan siswa menjadi subjek yang aktif yang mampu mengembangkan 

seluruh potensi yang dimilikinya agar mereka dapat hidup dan dapat 

mengembangkan kehidupannya di masyarakat yang selalu berubah.7 

Apabila secara seksama diperhatikan di masa sekarang, perbedaan 

individual sangat nyata untuk disaksikan.Peserta didikberbeda-bedadalam 

bakatataupembawaannya,terutamakarena pengaruh  lingkungansosial   yang   

berlainan.Merujuk pada pendapat Popenoe dalam buku Dadang Supardan, 

menyatakan “Interaksi sosial adalah proses sosial yang menyangkut hubungan 

timbal balik antar pribadi, kelompok, maupun pribadi dengan kelompok”.8Ini 

menjadikan masalah tersendiri untuk menjadikan peserta didik yang memiliki 

cerminan perilaku sosial yang bermoral dan berbudaya.Tidak semua peserta 

didik berangkat dari lingkungan sosial yang baik, lingkungan adaptasi sosial 

yang berbeda akan senantiasa berpengaruh terhadap sikap sosialnya tidak 

terkecuali dengan caranya berinteraksi timbal balik ketika menerima sebuah 

kebaikan atau pertolongan dari sesama teman. Kemudian perbedaan-perbedaan 

itu dibawa dalam satu lingkungan belajar yaitu di dalam kelas.Kemudianpeserta 
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didik juga dapat berinteraksi dengan teman sebaya yang berkonotasi negatif, 

misalnya sikap melawan guru, berkelahi, berbohong, malas, boros uang jajan, 

sehingga akhirnya dapat berdampak melemahkan nilai-nilai sikap sosial yang 

dimilikinya.Pendidik sudah tentu memiliki tanggung jawab penuh dalam 

menyelamatkan nilai-nilai sosial sebagai bekal menjalani kehidupan 

bermasyarakat yang sesungguhnya. 

Pada usia dasar anak didik memiliki keberagaman karakteristik, seperti 

dikatakan Imam Barnadib, et.al. dalam buku Abdullah Idi, anak didik memiliki 

sejumlah karakteristik: belum memiliki pribadi dewasa susila sehingga masih 

menjadi tanggung jawab pendidik; masih menyempurnakan aspek tertentu dari 

kedewasaannya, sehingga masih menjadi tanggung jawab pendidik; memiliki 

sifat-sifat dasar manusia yang sedang berkembang secara terpadu, yaitu 

kebutuhan biologis, rohani, sosial, intelegensi, emosi, kemampuan berbicara, 

anggota tubuh untuk bekerja (kaki, tangan, dan jari), latar belakang biologis 

(warna kulit, bentuk tubuh, dan lain sebagainya), serta perbedaan individual.9 

Hal ini mungkin masih menjadi kesulitan bagi para peserta didik untuk 

membentuk sikap sosialnya dikarenakan perbedaan sosialnya atau latar 

belakangnya.Disinilah peran pendidik dituntut untuk membentuk sikap sosial 

yang baik.Hubunganyangmenimbulkanperasaan sosial yaitu perasaan yang 

mengikatkan individu dengan sesama manusia, perasaan hidup bermasyarakat 

seperti saling tolongmenolong,salingmemberidan menerima, kejujuran, simpati 
                                                             
 9Abdullah Idi, Op.Cit hlm. 120-121. 



 

dan antipati, rasa setia kawan, dan sebagainya. Penanaman sikap sosial seperti ini 

sangat efektif apabila ditanamkan sejak usia dasar, karena pembentukan fondasi 

karakter sosialnya akan lebih baik dan kokoh.  

Pembahasan mengenai penanaman nilai-nilai sikap sosial pada khususnya 

tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS). Dalam jenjang pendidikan di Indonesia khususnya tingkat SD/MI sudah 

mengenal mata pelajaran IPS. Istilah IPS di Indonesia mulai dikenal sejak tahun 

1970-an sebagai hasil kesepakatan  komunitas  akademik dan secara formal 

mulai digunakan dalam sistem pendidikan nasional dalam kurikulum 1975. 

Dalam dokumen kurikulum tersebut IPS merupakan salah satu nama mata 

pelajaran yang diberikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Mata 

pelajaran IPS merupakan sebuah namamata pelajaran  integrasidari  mata  

pelajaran  Sosiologi, Sejarah,  Geografi,  dan Ekonomi serta mata pelajaran ilmu 

sosial lainnya.10 

Pembelajaran IPS diharapkan mampu membentuk siswa menjadi aktif, 

memiliki sikap yang baik, saling menghargai dan menjadi warga negara yang 

baik dalam kehidupan sosial di masyarakat. Peserta didik akan mudah 

berinteraksi dengan orang lain, diterima dalam masyarakat. Peserta didik juga 

dapat mengenal tentang hubungan antara manusia dengan lingkungan 

hidupnya, memahami peristiwa-peristiwa serta perubahan-perubahan yang 

terjadi di sekitarnya, memahami bahwa antara manusia yang satu dengan 
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manusia yang lain saling membutuhkan, saling menghormati, dan memiliki rasa 

tanggungjawab terhadap kewajibannya, sehingga mampu berinteraksi dalam 

kehidupan sosial yang majemuk dan heterogen.  

Berdasarkan hasil pra-survey penelitian dalam pelaksanan pembelajaran 

IPS di kelas V MIN 11 Bandar Lampung,  yakni pada bulan Januari 2017 

diketahui bahwa pembelajaran sudah menggunakan strategi pembelajaran yang 

mengarahkan siswa untuk bisa belajar dalam kelompok-kelompok. Dalam 

kelompok tersebut siswa diajak untuk saling bekerja sama, tidak membeda-

bedakan teman, dan saling tolong menolong. Guru juga mengajak siswa 

berinteraksi secara aktif dan bertutur kata dengan santun dan lembut. Pada saat 

menyampaikan materi,juga terlihat pendidik memanfaatkan media guna 

menanamkan sikap sosial, seperti peserta didik diajak berpendapat mengenai 

gambar yang pendidik tunjukkan dan peserta didik lainnya diarahkan untuk 

menanggapi dan menghargai pendapat satu sama lain. 

Suasana pembelajaran juga sudah berjalan dengan baik.Pembelajaran IPS 

di kelas V MIN 11 Bandar Lampung sudah mulai memperhatikan relevansinya 

dengan kehidupan peserta didik.11 Jika peneliti analisis pelaksanaan 

pembelajaran IPS, mulai dari kemampuan guru, rencana pembelajaran, strategi 

pembelajaran, metode pembelajaran, serta evaluasi yang digunakan telah 

memperhatikan indikator penanaman sikap sosial siswa. Hal ini selaras dengan 
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pendapat Ahmad Susanto bahwa “untuk mencapai tujuan pembelajaran IPS, 

sekolah dasar menjadi lembaga formal untuk dapat mengembangkan dan melatih 

potensi diri siswa guna melahirkan manusia yang andal, baik dalam bidang 

akademik maupun dalam aspek moralnya”.12 

Berikut ini, penulis paparkan data hasil pengamatan penulis terhadapsikap 

sosial siswa di kelas V MIN 11 Bandar Lampung. 

Tabel 1. Hasil Observasi Sikap Sosial Siswa  

NO NAMA SISWA SIKAP SOSIAL 

1 Ahmad Saputra S Jujur, suka menolong 
2 Ainun Nisatrisma Suka menolong, sopan santun 
3 Alya Chyntia Disiplin diri, suka menolong 
4 Alya Dwi A Sopan santun, disiplin diri 
5 Amelia Putri Toleransi, sopan santun, disiplin diri 
6 Antika Lidya S Jujur, kurang disiplin diri 
7 Aprilia Eka F Jujur, toleransi 
8 Assyaiba Nasywa A Sopan santun, toleransi, suka menolong 
9 Bagas Suka menolong, kurang jujur 

10 Bagus Toleransi, kurang disiplin diri 
11 Bunga AF Suka menolong, toleransi 
12 Denny Lazuardi R Kurang disiplin diri 
13 Destya NN Sopan santun 
14 Diya Yusmala D Suka menolong, jujur 
15 Eriksanudin W Suka menolong 
16 Fredy S Toleransi, kurang disiplin diri 
17 Ikhsan NR Suka menolong, sopan santun, kurang jujur 
18 Ilham Aripin S Sopan santun, kurang disiplin diri 
19 Iluh Rahma A Suka menolong dan memiliki toleransi 
20 Iqbal Saputra Jujur, suka menolong, toleransi 
21 Isma Mulya A Kurang jujur, disiplin diri 
22 M. Amar Wijaya Kurang disiplin diri 
23 Mufida Alfiansyah Sopan santun, toleransi 
24 M. Arifin S Suka menolong, toleransi, kurang jujur 
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25 M. Luthfi Kurang jujur, toleransi 
26 M. Ridho A Toleransi, suka menolong, jujur, kurang 

disiplin diri  
27 M. Syauqi N Sopan santun, suka menolong, jujur, toleransi 
28 Mutiara M Jujur, disiplin diri 
29 Nabil A Sopan santun, suka menolong 
30 Natasya Salsabila Disiplin diri, suka menolong 
31 Rengga S Kurang disiplin diri, sopan santun, toleransi 
32 Rara S Disiplin diri, suka menolong, sopan santun 
33 Refa L Toleransi, suka menolong 
34 Rendi W Toleransi kurang disiplin diri 
35 Reva A Sopan santun, suka menolong, toleransi, jujur. 
36 Revina I Toleransi, sopan santun 
37 Ridho DA Kurang jujur, suka menolong 
38 Siti Khodijah Sopan santun, disiplin diri 
39 Syifa DI Disiplin diri, toleransi, jujur.13 

 
Dari hasil tabel di atas dapat diartikan bahwa, peserta didik kelas V MIN 

11 Bandar Lampung berjumlah 37 siswa. Kemudian dari jumlah tersebut dapat 

disimpukan bahwa, sikap sosial kelas V sudah baik, karena peserta didik 

sebagian besar sudah memiliki sikap sosial jujur, tolong menolong, toleransi, 

disiplin diri, dan sopan santun.Kepribadian sikap sosial yang berbeda-beda ini 

kemudian dibawa dalam miniatur masyarakat yaitu sekolah.Ini menjadi salah 

satu bukti bahwa keberagaman individu itu memang ada dan saling 

mempengaruhi individu satu dengan yang lainnya.Kemudian data dari hasil 

observasi pendahuluan diperkuat dengan data dari hasil interview atau 

wawancara dengan guru mata pelajaran IPS MIN 11 Bandar Lampung M. Arsyil 

Azim Lubara, S.Pd. Menyebutkan beberapa hal, diantaranya adalah : 
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1. Sikap sosial yang dimiliki peserta didik kelas V MIN 11 Bandar Lampung 

sudah cukup baik secara keseluruhan. 

2. Tetapi ada aspek yang mulai melemah pada diri peserta didik yaitu sikap 

disiplin diri. 

3. Tugas pendidik di sekolah untuk menanamkan sikap sosial, serta pelajaran 

IPS berperan penting untuk berkontribusi mengatasi itu.14 

Berdasarkan paparan di atas, dapat dipahami bahwa kegiatan belajar 

mengajar yang dilakukan oleh pendidik haruslah bersifat inovatif untuk 

memotivasi peserta didik  memiliki nilai sikap sosial yang berperan penting 

sebagai bekal dalam bergaul dengan sebayanya dan anggota masyarakat yang 

lebih luas, dalam hal ini adalah melalui pembelajaran IPS. Merujuk pada 

pendapat R. Gagne dalam buku Sri Esti Wuryani Djiwandono, mengatakan 

“Guru membutuhkan cara mengajar yang baik yang akan berpengaruh terhadap 

pengajaran”.15 Pengaruh cara mengajar dalam diri pendidik ini yang secara nyata 

dinantikan guna menyelamatkan nilai sikap-sikap sosial peserta didik. 

Pada kondisi sekarang, masalah-masalah pendidikan terjadi dikarenakan 

semakin banyaknya hal serta faktor yang mempengaruhi perkembangan sikap 

sosial peserta didik.Oleh karena itu, inilah tugas pendidik untuk menyelamatkan 

dan menjaga nilai sikap-sikap sosialnya melalui pembelajaran IPS karena mereka 

berbeda secara fisik dan psikologi. Memahami bahwa menyelamatkan nilai sikap 
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sosial siswa sangat perlu dilakukan, sebab apabila tidak diselamatkan nilai sikap 

sosial akan dengan mudah dilemahkan. Salah satu cara yang dapat digunakan 

pendidik adalah dengan menanamkan nilai-nilai sikap sosial pada diri siswa 

melalui pembelajaran IPS. Berdasarkan kajian latar belakang di atas, maka 

penulis bermaksud untuk melakukan penelitian tentang bagaimana penanaman 

sikap sosial melalui pembelajaran IPS pada siswa kelas V MIN 11 Bandar 

Lampung, sehingga diharapkan siswa mampu peka terhadap keadaan sosial baik 

di lingkungan sekolah yang kemudian akan dibawa pada lingkungan masyarakat. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi 

masalah-masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Sikap sosial yang mulai melemah yaitu kurangnya sikap disiplin diripada 

siswa kelas V MIN 11 Bandar Lampung. 

2. Peserta didik berbeda-beda dalam bakat atau pembawaannya, terutama 

karena pengaruh lingkungan sosial yang berlainan. 

3. Konsep interaksi sosial merupakan konsep penting yang harus dipahami 

peserta didik karena berperan penting dalam membentuk sikap sosial peserta 

didik dalam bersikap timbal balik. 

4. Hakikat pendidikan IPS yang bertujuan membantu siswa menjadi warga 

negara yang baik dan memiliki kecerdasan sosial harus dimaksimalkan 

perannya. 



 

5. Mata pelajaran IPS diharapkan mampu menjadi jembatan pendidik untuk 

menyelamatkan sekaligus menjaga nilai-nilai sikap sosial siswa melalui 

kegiatan belajar mengajar. 

6. Pendidik diharapkan mampu berinovasi dalam pembelajaran IPS guna 

tersampaikan maksud dan tujuan dari mata pelajaran IPS. 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka batasan masalah dalam 

penelitian ini terkait perbedaan individu serta keberagaman peserta didik menjadi 

sorotan menarik guna mengetahui usaha pendidik dalam menanamkan nilai sikap 

sosialmelalui pembelajaran IPS.Oleh karena itupembelajaran IPS diharapkan 

mampu menjembatani perbedaan-perbedaan pada diri peserta didik di MIN 11 

Bandar Lampung. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasanmasalah diatas,makadalam penelitian inidapat 

diajukanrumusanmasalahyaitu : 

1. Bagaimanakah penanaman sikap sosial melalui pembelajaran IPS pada siswa 

kelas V MIN 11 Bandar Lampung? 

2. Bagaimanakah hasil penanaman sikap-sikap sosial melalui pembelajaran IPS 

di kelas V  MIN 11 Bandar Lampung? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 



 

1. Untuk mengetahui gambaran proses pembelajaran IPS yang dilakukan guru 

untuk menanamkan sikap sosial pada peserta didik di kelas V  MIN 11 

Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui hasil penanaman sikap-sikap sosial siswa kelas V MIN 11 

Bandar Lampung melalui pembelajaran IPS. 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat antara lain: 

1.  Secara teoristis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran terhadap pengembangan pendidikan pada penanaman sikap sosial 

khususnya. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

kepada pihak-pihak tertentu, antara lain : 

a) Bagi guruIPS di MIN 11 Bandar Lampung, sebagai bahan pertimbangan 

untuk lebih bekerja keras lagi dalam menanamkan sikap sosial pada 

siswa. 

b) Bagi kepala Sekolah MIN 11 Bandar Lampung sebagai bahan 

pertimbangan dalam mengatasi problema yang timbul dalam praktek 

pembelajaran terutama masalah sikap sosial siswa. 

c) Bagi peneliti, sebagai sarana pembelajaran dalam melatih diri dalam 

dunia penelitian. 

d) Bagi UIN Raden Intan Lampung sebagai bahan pertimbangan dan 

sumber informasi untuk penelitian sejenis. 



 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kajian Teori 

1. Penanaman Sikap Sosial 

a. Pengertian Sikap Sosial 

Istilah sikap yang dalam bahasa Inggris disebut attitude pertama 

kali digunakan oleh Herbert Spencer (1862), yang menggunakan kata ini 

untuk menunjuk suatu status mental seseorang.Kemudian konsep sikap 

secara populer digunakan oleh para ahli sosiologi dan psikologi.Bagi 

para ahli psikologi, perhatian terhadap sikap berakar pada alasan 

perbedaan individual.Mengapa individu yang berbeda memperlihatkan 

tingkah laku yang berbeda di dalam situasi yang sebagian besar gejala 

ini diterangkan oleh adanya perbedaan sikap. 

Menurut para ahli sosiologi sikap memiliki arti yang lebih besar 

untuk menerangkan perubahan sosial dan kebudayaan. Beberapa ahli 

mengemukakan pengertian sikap sebagai berikut:  

1) Ahli psikologiW.J. Thomas memberikan  batasan  sikap  sebagai  

suatu kesadaran individu yang menentukan perbuatan-perbuatan 

yang nyata ataupun yang mungkin akan terjadi di dalamkegiatan-

kegiatansosial. 



 

2) L.L Thursione. Sikap sebagai tingkatan kecenderungan yang 

bersifat positif atau negatif yang berhubungan dengan objek 

psikologi. Objek psikologi di sini meliputi : simbol, kata-kata, 

slogan, orang, lembaga ide, dan sebagainya. 

3) Zimbardo dan Ebbesen. Sikap adalah suatu predisposisi (keadaan 

mudah terpengaruh) terhadap seseorang, ide atau objek yang berisi 

komponen-komponen cognitive, affective, dan behavior. 

4) D. Krech and RS. Crutchfield. Sikap adalah organisasi yang tetap 

dari proses motivasi, emosi, presepsi atau pengamatan atas suatu 

aspek dari kehidupan individu. 

5) John H. Harvey dan William P. Smith. Sikap adalah kesiapan 

merespons secara konsisten dalam bentuk positif atau negatif 

terhadap objek atau situasi. 

6) Gerungan. Attitude dapat diterjemahkan dengan kata sikap terhadap 

objek tertentu, yang dapat merupakan sikap, pandangan atau sikap 

perasaan, tetapi sikap mana disertai oleh kecenderungan untuk 

bertindak sesuai dengan sikap terhadap objek tadi itu. Jadi attitude 

itu lebih diterjemahkan sebagai dan kesediaan bereaksi terhadap 

suatu hal.16 
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Berdasarkan pengertian dan penjabaran para ahli psikologi di 

atas mengenai sikap, maka dapat disimpulkan bahwa sikap adalah 

kesadaran individu yang menentukan perbuatan yang nyata dalam 

kegiatan-kegiatan sosial.Sebelum memberi penjabaran mengenai sikap 

sosial harus terlebih dahulu mengerti arti sosial. 

Menurut Abdullah Idi, manusia pada kenyataannya tidak dapat 

hidup sendiri, ia tidak dapat berpisah dengan manusia lain dalam 

pergaulan sehari-hari. Manusia seantiasa hidup dalam kelompok-

kelompok baik kelompok kecil maupun kelompok besar. 

Oleh karena itu, untuk dapat hidup bersama dengan orang lain 

dalam kelompok-kelompok itu, orang harus dapat menyesuaikan diri. 

Kemampuan menyesuaikan diri adalah menyamakan dirinya atau 

menganggap dirinya sebagai orang lain. Dalam bahasa jawa disebut tepo 

seliro, artinya menggap orang lain sebagai dirinya sendiri.17 

Dengan demikian dapat diartikan bahwa sikap sosial menurut 

Abu Ahmadi adalah kesadaran individu yang menentukan perbuatan 

yang nyata, yang berulang-ulang terhadap objek sosial.18Maksudnya 

objek sosial menurut Abu Ahmadi adalah kelompok-kelompok baik 

kelompok kecil maupun kelompok besar dalam tatanan sosial. Sikap 

sosial  merupakan satu  predisposisi  atau kecenderungan  untuk 
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bertingkah laku dengan satu cara tertentu terhadap oranglain. Selain itu 

dapat diartikan sebagai satu sikap yang terarah kepada tujuan-tujuan 

sosial, sebagai lawan dari sikap yang terarah kepada tujuan-tujuan 

pribadi. 

Dalam buku psikologi sosial, fungsi (tugas) sikap dapat dibagi 

menjadi empat golongan, yaitu:  

1) Sikap berfungsi sebagai alat untuk menyesuaikan diri. 

2)  Sikap berfungsi sebagai alat pengatur tingkah laku. 

3)  Sikap berfungsi sebagai alatpengaturpengalaman-pengalaman. 

4) Sikapberfungsi sebagai pernyataan kepribadian.19 

Ini dapat diartikan bahwa fungsi atau tugas sikap sosial adalah: 

1) Sikap berfungsi sebagai alat untuk menyesuaikan diri. Artinya 

untuk dapat hidup dalam lingkungan masyarakat dan membawa 

sikap sosial yang baik yaitu dapat menyesuaikan diri sekaligus 

membawa diri dalam lingkungan seseorang bersosialisasi. 

2) Sikap berfungsi sebagai alat pengatur tingkah laku. Artinya tingkah 

laku dalam kehidupan kelompok masyarakat merupakan cerminan 

dan wujud dari sikap-sikap sosialnya. 

3) Bahwa individu yang memiliki kepribadian yang baik juga pasti 

akan memiliki kecenderungan bertindak yang baik pada objek-

objek sosialnya. 
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Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT QS Al-Hujurrat ayat 

13: 

 

Artinya :“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu 
dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-
mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi 
Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu.Sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.20 

Kandungan ayat Al-Qur’an diatas dapat dipahami bahwa Allah 

SWT benar menciptakan umat manusia berbeda-beda, latar belakang 

berbeda-beda, bersuku yang berbeda-beda.Tetapi perbedaan-perbedaan 

ini bukan menjadi alasan bagi manusia untuk tidak saling berinteraksi, 

bahkan tujuannya sebaliknya. 

Allah SWT menurunkan ayat tersebut agar manusia memaknai 

perbedaan itu untuk senantiasa saling tolong menolong dan bertaqwa 

kepada-Nya.Ini juga tidak luput dari tugas manusia untuk menjadi 

khalifah di bumi dan berdedikasi sosial yang tinggi.Artinya apabila 

seseorang memiliki sikap sosial yang baik, yaitu kecenderungan 

bertindak kepada objek sosialnya yang baik maka perbedaan-perbedaan 

yang memang nyata adanya bukan sebuah permasalahan. 
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b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap Sosial 

Sikap sosial timbul karena adanya stimulus. Terbentuknya suatu 

sikap sosial itu banyak dipengaruhi perangsang oleh lingkungan sosial 

dan kebudayaan misalnya: keluarga, sekolah, norma, golongan agama, 

dan adat istiadat. Sikap tumbuh dan berkembang dalam basis sosial 

yang tertentu, misalnya: ekonomi, politik, agama dan sebagainya. 

Didalam perkembangannya sikap banyak dipengaruhi oleh 

lingkungan, norma-norma atau group. Hal  ini akan mengakibatkan 

perbedaan sikap antara individu yang satu dengan yang lain karena 

perbedaan pengaruh atau lingkungan yang diterima. Sikap tidak akan 

terbentuk tanpa interaksi manusia, terhadap objek tertentu atau suatu 

objek. 

Dengan begitu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

penanaman sikap sosial, yaitu: 

1) Faktor intern, yaitu faktor yang terdapat dalam pribadi manusia itu 

sendiri. Faktor ini berupa selectivity atau daya pilih seseorang 

untuk menerima dan mengolah pengaruh-pengaruh yang datang 

dari luar. Pilihan terhadap pengaruh dari luar itu biasanya 

disesuaikan dengan motif dan sikap di dalam diri manusia, 

terutama yang menjadi minat perhatiannya. 

2) Faktor ekstern, yaitu faktor yang terdapat  diluar pribadi manusia. 

Faktor ini berupa interaksi sosial di luar  kelompok.  



 

Misalnya: interaksi antara manusia yang dengan hasil kebudayaan 

manusia yang sampai padanya melalui alat-alat komunikasi seperti, 

surat kabar, radio, televisi, majalah dan lain sebagainya. Ini 

senantiasa mempengaruhi sikap sosial anak. 

Dalam buku milik Abu Ahmadi yang lain, Abu Ahmadi 

menyebutkan faktor psikologis pada tingkah laku. Ini berhubungan 

langsung dengan sikap sosial dikarenakan tingkah laku merupakan 

cerminan dari sikap-sikap sosialnya terhadap sesama. Bersamaan 

dengan pendapat Warner dan De Fleur (1969) dalam buku Psikologi 

Sosial : “Sikap verbal merupakan alasan yang masuk akal untuk 

menduga apa yang akan dilakukan oleh seseorang bila ia berhadapan 

dengan objek sikapnya. Dengan kata lain ada hubungan langsung antara 

sikap dan tingkah laku”.21 

Faktor psikologi dalam diri seseorang sangatlah berpengaruh 

terhadap tingkah lakunya, karena psikologi merupakan faktor yang ada 

dalam diri seseorang tersebut.Berhubungan dengan pendapat Abu 

Ahmadi dalam buku sosiologi pendidikan menyatakan : “Penyelidikan-

penyelidikan pada masa sekarang telah membuktikan bahwa psikolog-

psikolog mulai memperhatikan faktor-faktor biologis, yang kedua-

duanya mempunyai pengaruh-pengaruh tertentu terhadap pertumbuhan 
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dan perkembangan anak-anak”.22 Dengan demikian dapat disimpulkan 

faktor psikologi dan juga faktor biologis seseorang dapat mempengaruhi 

sikap sosialnya dikarenakan tingkah laku merupakan wujud dari sikap 

sosialnya. 

Pembentukan dan perubahan sikap sosial tidak terjadi dengan 

sendirinya. Sikap sosial terbentuk dalam hubungannya dengan suatu 

objek, orang, kelompok, lembaga, nilai, melalui hubungan antar 

individu, hubungan didalam kelompok, komunikasi surat kabar, buku, 

poster, radio, televise dan sebagainya, terdapat banyak kemungkinan 

yang mempengaruhi timbulnya sikap sosialnya. Lingkungan yang 

terdekat dengan kehidupansehari-hari banyak memiliki peranan  seperti 

lingkungan sekolah. 

Hubungan timbal balik pendidikan di sekolah dan masyarakat 

sangat besar manfaat dan artinya bagi kepentingan pembinaan dukungan 

moral, materil, dan pemanfaatan masyarakat sebagai sumber belajar.23 

Dengan demikian sekolah memiliki tugas untuk membina dan 

mengembangkan sikap anak didik menuju kepada sikap sosial yang kita 

harapkan.Pada hakikatnya tujuan pendidikan adalah mengubah sikap 

sosial anak didik ke arah yang lebih baik. 

c. Penanaman Sikap Sosial 
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Berkaitan dengan sikap sosial, setelah dikupas sebelumnya 

mengenai sikap sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, maka 

tugas utama sekolah sebagai lembaga pendidikan menjadi komponen 

penting untuk mampu menanamkan sikap sosial melalui proses 

pendidikan dan pembelajaran yang diselenggrakannya. 

Bertalian dengan penanaman sikap sosial yang menjadi fokus 

perhatian terkait interaksi sosial peserta didik. Menurut Abu Ahmadi 

“Interaksi sosial adalah suatu hubungan antara individu atau lebih, 

dimana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau 

memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya”.24 

Dengan demikian interaksi sosial adalah masalah yang paling 

unik yang timbul pada diri manusia.Interaksi ditimbulkan oleh 

bermacam-macam hal yang merupakan dasar dari peristiwa sosial yang 

lebih luas.Kejadian-kejadian di dalam masyarakat pada dasarnya 

bersumber pada interaksi individu dengan individu. 

Dapat dikatakan bahwa tiap-tiap individu dalam masyarakat 

adalah sumber-sumber dan pusat efek psikologis yang berlangsung 

pada kehidupan orang lain. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa 

interaksi sosial yang baik akan senantiasa berkorelasi dengan sikap 

sosial yang baik. 
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Dalam hal ini ada beberapa upaya yang dapat menanamkan 

sikap sosial yang baik kepada peserta didik : 

1) Pemberian informasi, diskusi kelompok, hubungan pribadi, dan 

sebagainya. Guru dapat memberikan informasi tentang hakikat dan 

perbedaan rasial dan kultural dengan menekankan bahwa 

perbedaan dikalangan manusia bukanlah disebabkan oleh pembawa 

biologis, melainkan karena dipelajari oleh lingkungan kebudayaan 

masing-masing. 

2) Guru dapat menceritakan bagaimana setiap kelompok itu sangat 

berpengaruh terhadap kelompok lain. 

3) Menanamkan nilai-nilai toleransi antar siswa. Nilai toleransi ini 

sangat penting. Agar terbentuknya sikap saling menghargai antar 

individu. 

4) Membuka kesempatan seluas-luasnya untuk mengadakan interaksi 

sosial atau pergaulan antara murid-murid dari berbagai golongan. 

Jika mereka dapat saling berkunjung dan menghadiri kegiatan atau 

upacara dalam keluarga masing-masing, diharapkan lahirnya saling 

pengertian lebih mendalam dan toleransi yang lebih besar. 

5) Menggunakan teknik bermain peran atau sosiodrama dalam materi 

pembelajaran tertentu, tujuannya adalah memahami persamaan 

golongan minoritas dan dapat mengidentifikasi diri dengan 



 

keadaan mereka.25 

Dalam hal ini setelah interaksi sosial yang menjadi fokus 

perhatian mendasar penanaman sikap sosial, maka proses sosialisasi 

anak didik juga menjadi dasar ditanamkan sikap sosial. Sosialisasi 

adalah hubungan interaktif dimana seorang dapat mempelajari 

kebutuhan sosial dan kultural yang menjadikan sebagai anggota 

masyarakat. 

Hal ini tampak bahwa sosialisasi merupakan suatu proses 

belajar kepada seseorang agar dapat mengetahui segala sesuatu yang 

berhubungan dengan masyarakat, agar nanti dapat hidup di masyarakat 

dengan layak. Karena itu, sosialisasi merupakan proses belajar bagi 

seseorang. 

Proses sosialisasi adalah proses belajar individu dalam 

berprilaku sesuai dengan standar dalam kebudayaan masyarakat. Proses 

sosialisasi dapat disimpulkan bahwa : 

1) Proses sosialisasi adalah proses belajar. 

2) Proses sosialisasi, individu mempelajari kebiasaan, sikap, ide-ide, 

pola-pola nilai dan tingkah laku. 

Dalam proses sosialisasi anak didik sekolah memiliki peranan 

sebagai: 

1) Transmisi kebudayaan, termasuk norma-norma, nilai-nilai dan 
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informasi melalui pembelajaran secara langsung, misalnya dengan 

sifat-sifat warga negara yang baik. 

2) Mengadakan kumpulan sosial, seperti perkumpulan sekolah, 

pramuka, olahraga dan sebagainya yang memberikan kesempatan 

kepada anak-anak untuk mempelajari dan mempraktikkan berbagai 

ketrampilan sosial. 

3) Memperkenalkan anak dengan tokoh teladan, dalam hal ini 

pendidik memegang peranan yang penting. 

4) Menggunakan tindakan positif, seperti pujian, hadiah, dan 

sebagainya. Untuk mengharuskan murid mengikuti kelakuan yang 

layak dalam bimbingan sosial. 26 

 Dengan demikian interaksi sosial yang berjalan dengan baik 

berarti proses sosialisasi terjadi dengan baik. Lingkungan sekitar 

tempat tinggal anak sangat mempengaruhi perkembangan pribadi anak. 

Disitulah anak memperoleh pengalaman bergaul dengan teman-teman 

di luar rumah dan sekolah, lingkungan sekitar rumah memberikan 

pengaruh sosial pertama kepada anak di luar keluarga.  

Dapat diartikan bahwa interaksi sosial anak yang baik 

berhubungan dengan proses sosialisasi anak yang baik sehingga dengan 

demikian penanaman sikap sosial memudahkan pendidik dalam 

menanamkan karena peserta didik sudah dibekali pondasi yang baik. 
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Maka sekolah mempunyai peranan yang penting dalam mewujudkan 

hal tersebut. 

d. Nilai-nilai Sikap Sosial yang harus Ditanamkan di Sekolah 

Misi moral pertama dari sekolah adalah untuk mengajarkan 

nilai-nilai dasar penghormatan terhadap diri sendiri, orang lain, dan 

lingkungan.Nilai-nilai sikap sosial yang mengarah pada perilaku 

moral, yang sebaiknya diajarkan dan ditanamkan di sekolah menurut 

Thomas Lickona adalah : 

1) Kejujuran adalah salahsatu bentuk nilai. Dalam hubungannya 

dengan manusia, berartiadanyaperilakutidak menipu, berbuat 

curang, atau mencuri. Ini merupakan salah satu cara dalam 

menghormati orang lain. 

2) Sopan santun berkaitan dengan menghormati orang lain atau orang 

yang lebih tua. Jika kita menghormati orang lain, berarti kita 

menghargai mereka. Indikator sikap sosial sopan santun juga 

dijelaskan dalam e-journal PGSD Universitas Ganesha yaitu: 

Menghormati  orang  lain  dan menghormaticarabicarayangtepat, 

menghormatiguru, pegawaisekolah, penjaga   kebun,  dan   orang   

yang lebihtua, berbicara atau bertutur kata halus tidakkasar, 

berpakaian rapi dan pantas, dapat mengendalikan emosi dalam 

menghadapi masalah, tidak marah-marah, mengucapkan salam 

ketika bertemu guru, teman, dan orang-orang di sekolah, 



 

menunjukkan wajah ramah, bersahabat, dan tidak cemberut, 

mengucapkan terima kasih apabila menerima  bantuan  dalam  

bentuk jasa atau barang dari orang lain.27 

3) Toleransi merupakan bentuk refleksi dari sikap hormat, sebuah 

sikap yang memiliki kesetaraan dan tujuan bagi mereka yang 

memiliki pemikiran, ras, dan keyakinan berbeda-beda. Toleransi 

adalah sesuatu yang membuat dunia setaradari berbagai bentuk 

perbedaan. 

4) Disiplin  diri   membentuk  seseorang   untuk  tidak  mengikuti 

keinginan hati yang mengarah pada perendahan nilai diri atau 

perusakan diri. Tetapi untuk mengejar apa-apa yang baik bagi diri 

kita dan untuk mengejar keinginan positif dalam kadar yang sesuai. 

Disiplin diri dapat membentuk seseorang untuk tidak 

mudah puas terhadap apa yang telah diraih dengan cara 

mengembangkan kemampuan, bekerja dengan manajemen  waktu 

yang  bertujuan,  dan menghasilkan sesuatu yang berarti bagi 

kehidupan. Semua itu bentuk dari sikap disiplin diri. 

5) Tolong menolong dapat memberikan bimbingan untuk berbuat 

kebaikan dengan hati. Ini dapat membantu seseorang dalam 

menyelesaikan tanggung jawab terhadap etika yang berlaku secara 
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luas. Sikap peduli sesama dapat diartikan “berkorban untuk”.  

Sikap ini dapat membantu untuk tidak hanya mengetahui 

apa yang menjadi tanggung jawab kita, tetapi juga merasakannya. 

Sikap saling  bekerja sama mengenal bahwa “tidak ada yang 

mampu hidup sendiri disebuah pulau (tempat kehidupan)” dan 

dunia yang semakin sering membutuhkan, harus mampu bekerja   

secara bersama-sama dalam meraih tujuan yang pada dasarnya 

sama dengan upaya pertahanan diri.28 

Selaras dengan Thomas Lickona, Nurul Zuriah juga mengatakan 

hal yang tidak jauh berbeda dalam bukunya, penanaman nilai sikap 

sosial yang harus ditanamkan di SD/MI adalah : 

1) Kejujuran dapat ditanamkan pada diri siswa di jenjang pendidikan 

dasar melalui kegiatan mengoreksi hasil ulangan secara silang di 

dalam kelas. Penanaman nilai kejujuran juga dapat dilakukan 

melalui kegiatan keseharian yang sederhana dan sebagai suatu 

kebiasaan, yaitu berperilaku yang dapat membedakan milik pribadi 

dan milik orang lain 

2) Sopan santun dalam hal pinjam-meminjam. Apabila akan 

menggunakan barang hak milik orang lain, selalu memohon izin, 

dan setelah selesai harus mengembalikannya dan selalu  
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mengucapkan terima kasih atas budi baiknya. Sopan santun dalam 

bertindak dan bertutur kata terhadap orang tanpa menyinggung 

atau menyakiti serta menghargai tata carayang berlaku sesuai 

dengan norma, budaya, dan adat istiadat. 

3) Toleransi adalah sikap dan perilaku untuk menghargai dalam 

hubungan antar individu dan kelompok berdasarkan norma dan tata 

cara yang berlaku. 

4) Disiplin diri, penanaman nilai disiplin diri dapat dimulai dari 

tanggung jawab dalam melaksanakan piket kelas. 

5) Tolong menolong adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan 

adanya kesadaran dan kemauan untuk bersama-sama, saling 

membantu, dan saling memberi tanpa pamrih.29 

2. Pembelajaran IPS 

a. Pengertian Pembelajaran IPS di SD/MI 

Menurut Wina Sanjaya dalam bukunya, mengatakan 

“Pembelajaran adalah proses kerja sama antara guru dan siswa dalam 

memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada baik potensi yang 

bersumber dari dalam diri siswa itu sendiri seperti minat, bakat dan 

kemampuan dasar yang dimiliki termasuk gaya belajar maupun potensi 

yang ada di luar diri siswa untuk mencapai tujuan belajar tertentu.  

Sebagai suatu proses kerja sama, pembelajaran tidak hanya 
                                                             

29Nurul Zuriah Pendidikan Moral dan Budi Pekerti.(Jakarta: Bumi Aksara, 2007). h. 46-50. 



 

menitikberatkan pada kegiatan guru atau kegiatan siswa saja, akan 

tetapi guru dan siswa secara bersama-sama berusaha mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditentukan.  

Dengan demikian, kesadaran dan keterpahaman guru dan siswa 

akan tujuan yang harus dicapai dalam proses pembelajaran merupakan 

syarat mutlak yang tidak bisa ditawar, sehingga dalam prosesnya, guru 

dan siswa mengarah pada tujuan yang sama. 

Pembelajaran terjemahan dari “instruction”, yang banyak 

dipakai dalam dunia pendidikan di Amerika Serikat.Istilah ini banyak 

dipengaruhi oleh aliran psikologi kognitif-holistik, yang menempatkan 

siswa sebagai sumber dari kegiatan. Selain itu, istilah ini juga 

dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang diasumsikan dapat 

mempermudah siswa mempelajari segala sesuatu lewat berbagai 

macam media seperti bahan-bahan cetak, program televisi, gambar, 

audio dan lain sebagainya, sehinggga semua itu mendorong terjadinya 

perubahan peranan guru dalam mengelola proses belajar mengajar, dari 

guru sebagai sumber belajar menjadi guru sebagai fasilitator dalam 

belajar mengajar.  

Hal ini seperti yang diungkapkan Gagne dalam buku Wina 

Sanjaya, yang menyatakan bahwa “mengajar merupakan bagian dari 

pembelajaran, dimana peran guru lebih ditekankan kepada bagaimana 

merancang atau mengaransemen berbagai sumber dan fasilitas yang 



 

tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan siswa dalam mempelajari 

sesuatu.30 

Pembelajaran  merupakan  suatu  proses  yangterdiri  dari  

kombinasi  dua aspek, yaitu: belajar tertuju kepada apayang harus 

dilakukan oleh siswa, mengajar berorientasi pada apa yang harus 

dilakukan oleh guru sebagai pemberi pelajaran. Kedua aspek ini 

akanberkolaborasisecara terpadu menjadi suatu kegiatan pada saat 

terjadiinteraksiantaragurudengan siswa, sertaantarasiswadengansiswa 

disaat pembelajaran sedang berlangsung. 

Berkenaan dengan ilmu sosial ini, Ralf Dahrendorf ahli 

sosiologi Jerman dalam buku Dadang Supardan 

mengemukakanbahwa“ilmusosialadalah suatu konsep seperangkat 

disiplin akademik yang memberikan perhatian pada aspek-aspek 

kemasyarakatan manusia”.31 

Dengan demikian dapat diartikan bahwa semua bidang ilmu 

yang berkenaan dengan manusia dalam konteks sosialnya atau dengan 

kata lain adalah semua bidang ilmu yang mempelajari manusia sebagai 

anggota masyarakat. IPS adalah bidang studi yang mempelajari, 

menelaah, menganalisis gejala dan masalah sosial dimasyarakat dengan 

meninjau dari berbagai aspek kehidupan atau satu perpaduan. 
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IPS yang diajarkan di SD/MI terdiri atas dua bahan kajian 

pokok: pengetahuan sosial dan sejarah. Bahan kajian pengetahuan 

sosial mencakup lingkungan sosial, ilmu bumi, ekonomi dan 

pemerintahan.Bahan kajian sejarah meliputi perkembangan masyarakat 

Indonesia sejak masa lampau hingga masa kini. 

Menurut Banks dalam buku Ahmad Susanto menyatakan, 

“Pembelajaran IPS merupakan bagian dari kurikulum di sekolah yang 

bertujuan untuk membantu mendewasakan siswa supaya dapat 

mengembangkan pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan nilai-nilai dalam 

rangka berpartisipasi di dalam masyarakat, negara, dan bahkan dunia. 

Lebih lanjut, Banks menekankan begitu pentingnya pendidikan 

IPS diterapkan di sekolah-sekolah, mulai dari tingkat dasar sampai ke 

perguruan tinggi, terutama di sekolah dasar dan menengah. Sementara 

itu, menurut Jarolimek pembelajaran IPS berhubungan erat dengan 

pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan nilai-nilai yang memungkinkan 

siswa berperan serta dalam kelompok masyarakat dimana ia tinggal.  

Berdasarkan kedua pengertian di atas, yang diberikan oleh 

Banks dan Jarolimek menekankan kepada upaya pembentukan moral 

anak sebagai warga negara atau anggota masyarakat yang mampu 

berperan serta dalam kelompok hidupnya. 

Selanjutnya Buchari Alma mengemukakan pengertian IPS 

sebagai suatu program pendidikan yang merupakan suatu keseluruhan 



 

yang pada pokoknya mempersoalkan manusia dalam lingkungan alam 

fisik, maupun dalam lingkungan sosialnya. 

Di pihak lain, dengan memperoleh pembelajaran IPS ini, 

menurut Fraenkel, dapat membantu para siswa menjadi lebih mampu 

mengetahui tentang diri mereka dan dunia di mana mereka hidup. 

Mereka akan lebih mampu menggambarkan kesimpulan yang 

diperlukan tentang hidup dan kehidupan, lebih berperan serta atau 

apresiatif terhadap kompleksitas atau kerumitan menjadi manusia dan 

masyarakat serta budaya yang mereka ciptakan, lebih mengetahui 

perbedaan gagasan sikap, nilai dan cara berpikir, dalam menjaga dan 

mengerjakannya, dalam sedikit teori.32 

Pembelajaran IPS untuk jenjang SD/MI, pengorganisasian 

materi pelajaran IPS menganut pendekatan terpadu (integrated), artinya 

materi pelajaran dikembangkan dan disusun tidak mengacu pada 

disiplin ilmu yang terpisah melainkan mengacu pada aspek kehidupan 

nyata (factual/real) peserta didik sesuai dengan karakteristik usia, 

tingkat perkembangan berpikir, dan kebiasaan bersikap dan 

berperilakunya.  

Dalam dokumen Permendiknas (2006) dikemukakan bahwa IPS 

mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang 

berkaitan dengan isu sosial.Pada jenjang SD/MI mata pelajaran IPS 
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memuat materi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. 

Dari ketentuan ini maka secara konseptual, materi pelajaran IPS 

di SD/MI belum mencakup dan mengakomodasi seluruh disiplin ilmu 

sosial.Namun, ada ketentuan bahwa melalui mata pelajaran IPS, peserta 

didik diarahkan untuk dapat menjadi warga Indonesia yang demokratis, 

dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai.33 

Meski demikian, dalam hal ini pembelajaran IPS merupakan 

konsepyang cenderung lebih menekankan pada Pendidikan 

Pengetahuan Sosial.Hal ini dikarenakan Pendidikan IPS adalah studi 

tentang manusia sebagai makhluksosialyangtersusundalam 

masyarakat,daninteraksiantarasatudengan yang lain, serta dengan 

lingkungan mereka pada suatu tempat dan waktu tertentu. 

Hal di atas sesuai dengan pernyataan Sapriya bahwa melalui 

pembelajaran IPS, peserta didik SD/MI diarahkan untuk dapat menjadi 

warga Indonesia yang demokratis, dan bertanggung jawab, serta warga 

dunia yang cinta damai 

b. Tujuan PembelajaranIPS SD/MI 

Tujuan pembelajaran merupakan salah satu aspek yang perlu 

dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Sebab segala 

kegiatan pembelajaran muaranya pada tercapainya tujuan tersebut. 

Amiruddin memaparkan dalam bukunya, dilihat dari sejarahnya tujuan 
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pembelajaran pertama kali diperkenalkan oleh B.F. Skinner pada tahun 

1950 yang diterapkannya dalam ilmu perilaku (behavioral science) 

dengan maksud untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Kemudian 

diikuti oleh Robert Mager yang menulis buku yang berjudul Preparing 

Instructional Objective pada tahun 1962 misalnya memberikan  

pengertian  tujuan  pembelajaran  sebagai  perilaku  yang  hendak 

dicapai atau yang dapat dikerjakan  oleh siswa pada kondisi dan tingkat 

kompetensitertentu. Selanjutnya diterapkan secara meluas pada tahun 

1970 di seluruh lembaga pendidikan termasuk di Indonesia. Penuangan 

tujuan pembelajaran ini bukan saja memperjelas arah yang ingin dicapai 

dalam suatu kegiatan belajar, tetapi dari segi efisiensi memperoleh hasil 

yang maksimal. 

Keuntungan yang dapat diperoleh melalui penuangan tujuan 

pembelajaran tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Waktu mengajar dapat dialokasikan dan dimanfaatkan secara tepat. 

2) Pokok bahasan dapat dibuat seimbang, sehingga tidak ada materi 

pelajaran yang dibahas terlalu mendalam atau terlalu sedikit. 

3) Guru dapat menetapkan berapa banyak materi pelajaran yang dapat 

atau sebaiknya disajikan dalam setiap jam pelajaran. 

4) Guru dapat menetapkan urutan dan rangkaian materi pelajaran 

secara tepat. Artinya, peletakkan masing-masing materi pelajaran 

akan memudahkan siswa dalam mempelajari isi pelajaran 



 

5) Guru dapat dengan mudah menetapkan dan mempersiapkan 

strategi belajar mengajar yang paling cocok dan menarik. 

6) Guru dapat dengan mudah mempersiapkan berbagai keperluan 

peralatan maupun bahan dalam keperluan belajar. 

7) Guru dapat dengan mudah mengukur keberhasilan siswa dalam 

belajar. 

8) Guru dapat menjamin bahwa hasil belajarnya akan lebih baik 

dibandingkan dengan hasil belajar tanpa tujuan yang jelas.34  

Adapun kunci dalam  rangka menentukan tujuan pembelajaran 

adalah kebutuhan siswa, mata ajaran, dan guru itu sendiri. Berdasarkan 

kebutuhan siswa dapat ditetapkan apa yang hendak dicapai, 

dikembangkan, dan diapresiasi.  

Berdasarkan mata ajaran yang ada dalam petunjuk kurikulum 

dapat ditentukan hasil-hasil pendidikan yang diinginkan. Guru sendiri 

adalah sumber utama tujuan bagi para siswa, dan dia harus mampu 

menulis dan memilih tujuan-tujuan pendidikan yang bermakna, dan 

dapat terukur. 

Mengenai tujuanIlmu Pengetahuan Sosial (pendidikan IPS) di 

SD/MI bertujuan agar siswa mampu mengembangkan pengetahuan dan 

keterampilan dasar  yang berguna bagi dirinya dalam kehidupan sehari-

hari. Misalnya, pengajaran sejarah bertujuan agar siswa mampu 
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mengembangkan pemahaman tentang perkembangan masyarakat 

Indonesia sejak masa lalu hingga masa kini sehingga siswa memiliki 

kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dan cinta tanah air. 

Mengenalkan kepada siswa tentang hubungan antara manusia 

dengan lingkungan hidupnya, memberikan pengetahuan agar siswa 

memahami peristiwa-peristiwa serta perubahan-perubahan yang terjadi 

disekitarnya, mengembangkan kemampuan siswa untuk mengenal 

kebutuhan-kebutuhannya serta menyadari bahwa manusia lainpun 

memiliki kebutuhan, menghargai budaya masyarakat sekitarnya, bangsa 

dan juga budaya bangsa lain, memahami dan dapat menerapkan 

prinsip-prinsip ekonomi yang bertalian dengan dirinya sendiri maupun 

dalam hubungannya dengan orang lain dan bangsa-bangsa lainnya di 

dunia, memahami bahwa antara manusia yang satu dengan lainnya 

saling membutuhkan serta dapat menghormati harkat dan nilai manusia, 

memupuk rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan dan hasilnya serta 

menghargai setiap jenis pekerjaan maupun hasil pekerjaan yang 

dilakukan orang lain. 

Arah mata pelajaran IPS ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan 

bahwa masa yang akan datang peserta didik akan menghadapi 

tantangan berat karena kehidupan masyarakatglobal selalu mengalami 

perubahan setiap saat. Oleh karena itu, mata pelajaran IPS dirancang 



 

untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan 

analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan 

bermasyarakat yang dinamis. 

Tujuan mata pelajaran IPS untuk SD/MI sebagai berikut : 

1) Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan 

masyarakat dan lingkungannya. 

2) Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa 

ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam 

kehidupan sosial. 

3) Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan. 

4) Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan 

berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, 

nasional, dan global.35 

c. Kemampuan Guru IPS SD/MI 

Guru yang terlihat baik, akan mempersiapkan empat bidang 

kompetensi guru yang efektif dalam mencapai hasil belajar yang 

diharapkan, begitu pula dengan guru IPS SD/MI. Empat bidang 

kompetensi itu menurut Sri Esti Wuryani Djiwandono sebagai berikut : 

1) Memiliki pengetahuan tentang teori belajar dan tingkah laku 

manusia.Selama ini, pendidikan dikritik karena praktik 
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“mendongeng” (folkways). Resep pendidikan dan prosedur yang 

terstandar secara formal dan tidak formal disampaikan pada guru 

baru untuk membantu mereka survive di kelas.  

Dalam praktik ini, masih banyak konsep ilmiah dari 

psikologi, antropologi, sosiologi, linguistic, dan disiplin ilmu yang 

tersedia untuk membantu guru dalam mengintepertasikan kenyataan 

yang kompleks di kelas mereka. 

Guru-guru yang latar belakang teori dan pengertian 

psikologi pendidikannya kurang, akan memberikan ilmu 

pengetahuan yang berasal dari konsep yang menurut kepercayaan 

mereka paling populer dan masuk akal di kelas.  

Walaupun masuk akal, pengetahuan itu sering kurang 

bermanfaat bagi siswa.Banyak bukti bahwa guru yang terbiasa 

menyandarkan diri hanya pada konsep ilmu pengetahuan yang 

dimiliki, sering salah dalam mengintepertasikan dan mengartikan 

kejadian-kejadian di kelas. 

2) Menunjukkan sikap dalam membantu siswa belajar dan memupuk 

hubungan dengan manusia lain secara tulus.Sikap adalah suatu 

kecenderungan untuk berbuat atau bertindak secara positif atau 

negatif terhadap orang-orang, ide-ide, atau kejadian-kejadian.  

Sebagian besar pendidik yakin bahwa sikap guru adalah 

dimensi yang sangat penting dalam proses mengajar. Sikap 



 

mempunyai dampak langsung pada tingkah laku kita. Sikap kita 

menentukan bagaimana kita meninjau diri kita sendiri dan 

bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. 

3) Menguasai mata pelajaran yang diajarkan. Hal ini adalah suatu 

kebutuhan yang diperlukan bagi setiap guru. Seorang guru mata 

pelajaran harus mempersiapkan sungguh-sungguh dua aspek, yaitu: 

mempelajari sungguh-sungguh mata pelajaran itu sendiri, dan 

memilih secara bijaksana bahan yang dapat diteruskan kepada siswa 

dengan berhasil. 

4) Mengontrol ketrampilan teknik mengajar sehingga memudahkan 

siswa belajar.Keempat bidang kompetensi memerlukan guru yang 

efektif, yaitu yang memiliki daftar ketrampilan mengajar. Guru 

yang terampil mengajar akan dengan mudah menghadapi siswa 

yang mempunyai latar belakang dan kecerdasan yang bervariasi.  

Program pendidikan guru harus meliputi komponen latihan 

yang memusatkan pada ketrampilan mengajar.Komponen 

pengetahuan melibatkan persiapan guru untuk memusatkan 

perhatian pada konteks atau pada yang dilatih, seperti 

mengobservasi, menganalisis, dan mengubah tingkah laku.36 

d. Perencanaan Pembelajaran IPS SD/MI 

Guru harus bisa dan mengerti dalam membuat perencanaan 
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pembelajaran. Dalammembuat perencanaanpembelajaran  IPS,  guru  

harusmemiliki keterampilan agar bisa menjadikan 

pembelajaranIPSsebagaipembelajaranyang menarik bagi siswa, 

membuat siswa bisa memahami, mengerti, memaknai dan menerapkan 

isi dari pembelajaran IPS. Perencanaan pembelajaran IPS terkait 

dengan bagaimana seorang guru bisa membuat perencanaan 

pembelajaran dengan baik. 

Tidak ada suatu model rancangan pembelajaran yang dapat 

memberikan resep yang paling ampuh untuk mengembangkan suatu 

program pengajaran, karena itu untuk menentukan model perencanaan 

pembelajaran tergantung pada pertimbangan sang perancang dalam hal 

ini adalah pendidik. Dick dan Carrey dalam buku Amiruddin, 

berpendapat mengenai perencanaan pembelajaran yaitu dimaksudkan 

agar : 

1) Pada awal proses pembelajaran anak didik dapat mengetahui dan 

mampu melakukan hal-hal yang berkaitan dengan materi pada 

akhir pembelajaran. 

2) Adanya pertautan antara tiap komponen khususnya antara strategi 

pembelajaran dan hasil pembelajaran yang dikehendaki. 

3) Menerapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan dilakukan.37 
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Dalam hal ini istilah pembelajaran memiliki hakikat 

perencanaan atau perancanngan (desain) sebagai upaya untuk   

membelajarkan  siswa. Itulah sebabnya dalam belajar, siswa tidak 

hanya berinteraksi dengan guru sebagai salah satu sumber belajar, 

tetapi mungkin berinteraksi dengan keseluruhan sumber belajar yang 

dipakai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. 

Pembelajaran IPS yang akan direncanakan memerlukan 

berbagai teori dan pemikiran untuk merancangnya agar rencana 

pembelajaran IPS yang disusun benar-benar dapat memenuhi harapan 

dan tujuan pembelajaran IPS. 

e. Strategi Pembelajaran IPS SD/MI 

Pembelajaran IPS sebagai bidang studi yang diberikan pada 

jenjang pendidikan di lingkungan persekolahan, bukan hanya 

memberikan bekal pengetahuan saja, tetapi juga memberikan bekal nilai 

dan sikap serta ketrampilan dalam kehidupan peserta didik di 

masyarakat, bangsa, dan negara dalam berbagai karakteristik. 

Lebih jauh lagi dalam pembelajaran IPS dikembangkan tiga 

aspek atau tiga ranah pembelajaran, yaitu aspek pengetahuan (kognitif), 

ketrampilan (psikomotor), dan sikap (afektif). Ketiga aspek ini 

merupakan acuan yang berorientasi untuk mengembangkan pemilihan 



 

materi, strategi, dan model pembelajaran.38 

Berkaitan dengan tiga ranah pembelajaran IPS yaitu aspek 

pengetahuan (kognitif), ketrampilan (psikomotor), dan sikap 

(afektif).Sikap (efektif) menjadi salah satu fokus perhatian dalam 

pembelajaran IPS.Karena pembelajaran IPS diharapkan mampu 

membekali nilai sikap sosial kepada peserta didik guna menjadi warga 

negara yang baik dan benar. 

Merujuk pada pernyataan Ahmad Susanto dalam bukunya 

“Pembelajaran IPS ialah untuk mengembangkan potensi peserta didik 

agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki 

sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang 

terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari 

baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa 

masyarakat”.39 

Strategi pembelajaran merupakan serangkaian rencana kegiatan 

yang termasuk didalamnya penggunaan metode dan pemanfaatan 

berbagai sumber daya atau kekuatan dalam suatu pembelajaran.Dalam 

penentuannya harus berpijak pada aktifitas yang memungkinkan siswa 

baik secara individual maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan 

menemukan konsep serta prinsip-prinsip IPS. 
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Melalui pembelajaran IPS peserta didik dapat memperoleh 

pengalaman langsung, sehingga dapat menambah kekuatan untuk 

menerima, menyimpan dan memproduksi kesan-kesan tentang hal-hal 

yang dipelajarinya.Dengan demikian siswa terlatih untuk dapat 

menemukan sendiri berbagai konsep yang dipelajari. 

Dengan demikian penggunaan strategi pembelajaran yang 

inovatif diharapkan mampu menyampaikan pesan nilai sosial di dalam 

pembelajaran IPS dan tidak terpusatkan pada penyampaian materi 

saja.Bertalian dengan pendapat Isjoni dalam bukunya mengatakan 

“Banyaknya kritik yang ditujukan kepada pengajaran IPS, apakah 

karena membosankan, jenuh, lebih menekankan pada hafalan, siswa 

yang pasif, dan aktifitas didominasi guru”.40 

Terdapat beberapa prinsip yang penting diperhatikan ketika 

memilih strategi pembelajaran IPS di SD/MI, yaitu: 

1) Berpusat pada peserta didik agar mencapai kompetensi yang 

diharapkan. Peserta didik menjadi subjek pembelajaran sehingga 

keterlibatan aktivitasnya dalam pembelajaran tinggi. Tugas guru 

adalah mendesain kegiatan pembelajaran agar tersedia ruang dan 

waktu bagi peserta didik belajar secara aktif dalam mencapai 

kompetensinya. 

2) Pembelajaran terpadu agar kompetensi yang dirumuskan dalam 
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kompetensi dasar dan standar kompetensi tercapai secara utuh. 

3) Pembelajaran dilakukan dengan sudut pandang adanya keunikan 

individual setiap siswa. 

4) Pembelajaran dilakukan secara bertahap dan terus-menerus 

menerapkan prinsip pembelajaran tuntas sehingga mencapai 

ketuntasan yang ditetapkan. 

5) Pembelajaran dihadapkan pada situasi pemecahan masalah, 

sehingga siswa menjadi pembelajar yang kritis, kreatif, dan mampu 

memecahkan masalah yang dihadapi. 

6) Peran guru sebagai fasilitator, motivator, dan narasumber.41 

Terdapat beberapa strategi pembelajaran IPS, salah satunya 

strategi pembelajaran Cooperative Learning.Mengutip pernyataan 

Johnson dalam buku Isjoni “Cooperative Learning adalah mengerjakan 

sesuatu bersama-sama dengan saling membantu satu sama lainnya 

sebagai satu tim untuk mencapai satu tujuan bersama”. 

Cooperative Learning berarti juga belajar bersama-sama dengan 

saling membantu satu sama lainnya dalam belajar dan memastikan 

setiap orang dalam kelompok mencapai tujuan atau tugas yang telah 

ditentukan sebelumnya.”42 

Dalam Cooperative Learning terdapat beberapa variasi model 
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yang dapat diterapkan, yaitu diantaranya :Student Team Achievement 

Division (STAD), Jigsaw, Group Investigation (GI), Rotating Trio 

Exchange, Group Resume, Number Head Together (NHT), dsb. 

Melvin L. Silberman dalam bukunya menyatakan berbagai 

strategi yang membantu siswa mendapatkan pengetahuan, ketrampilan, 

dan sikap dengan cara belajar bersama yaitu menggunakan strategi: 

Pencarian informasi, kelompok belajar, pemilihan kartu, turnamen 

belajar, kekuatan dua orang, kuis tim, dsb.43 

Cooperative Learningmenyediakan banyak contoh yang perlu 

dilakukan para siswa yang sangat berkaitan dengan tersampaikannya 

tujuan pembelajaran IPS antara lain: 

1) Siswa terlibat di dalam tingkah laku mendefinisikan, menyaring, 

dan memperkuat sikap-sikap, kemampuan, dan tingkah laku 

partisipasi sosial. 

2) Respek pada orang lain, memperlakukan orang lain dengan penuh 

pertimbangan kemanusiaan, dan memberikan semangat penggunaan 

pemikiran rasional ketika mereka bekerja sama untuk mencapai 

tujuan bersama. 

3) Berpartisipasi dalam tindakan-tindakan kompromi, negosiasi, kerja 

sama, dan membantu meyakinkan bahwa setiap anggota 
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kelompoknya belajar.44 

f. Media Pembelajaran IPS SD/MI 

Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk 

jamak dari kata mediumyang secara harfiah dapat diartikan sebagai 

perantara atau pengantar.Menurut Rossi dan Breidle dalam buku Wina 

Sanjaya mengemukakan “Media pembelajaran adalah seluruh alat dan 

bahan yang dapat di pakai untuk tujuan pendidikan, seperti radio, 

televisi, buku, koran, majalah, dan sebagainya”. 

Menurut Rossi, alat-alat semacam radio dan televisi kalau 

digunakan dan diprogram untuk pendidikan, maka merupakan media 

pembelajaran.45 

Media pembelajaran memiliki fungsi dan berperan sebagai 

berikut : 

1) Menangkap suatu objek atau peristiwa-peristiwa tertentu 

2) Memanipulasi keadaan, peristiwa, atau objek tertentu. 

3) Menambah gairah dan motivasi belajar siswa. 

4) Media pembelajaran memiliki nilai praktis. 

Klasifikasi macam-macam media pembelajaran untuk 

pembelajaran IPS SD/MI adalah : 

1) Media auditif, yaitu media yang hanya dapat didengar saja, atau 

                                                             
44Isjoni.Op.Cit. h. 25. 
45 Wina Sanjaya. Perencanaan & Desain Sistem Pembelajaran.(Jakarta: Kencana, 2008). h. 

204.  



 

media yang hanya memiliki unsur suara, seperti radio dan rekaman 

suara. 

2) Media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak 

mengandung unsur suara. Kategori dalam media ini adalah, foto, 

lukisan, gambar, dan berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti 

media grafis. 

3) Media audio visual, yaitu media yang selain mengandung unsur 

suara juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat, seperti 

rekaman video, film, power point, dan sebagainya. Kemampuan 

media ini dianggap lebih baik dan lebih menarik, sebab 

mengandung kedua unsur jenis media yang pertama dan kedua.46 

g. Evaluasi Pembelajaran IPS SD/MI 

Dalam perancangan dan desain sistem instruksional atau 

pembelajaran, rancangan evaluasi merupakan hal yang sangat penting 

untuk dikembangkan. Hal ini disebabkan melalui evaluasi yang tepat, 

pendidik dapat menentukan efektivitas program dan keberhasilan 

peserta didik melaksanakan kegiatan pembelajaran, sehingga informasi 

dari kegiatan evaluasi seorang desainer pembelajaran dapat mengambil 

keputusan apakah program pembelajaran yang dirancangnya perlu 

diperbaiki atau tidak, bagian-bagian mana yang dianggap memiliki 

kelemahan sehingga perlu diperbaiki. 
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Guba dan Lincoln dalam buku Wina Sanjaya mendefinisikan 

evaluasi adalah suatu proses memberikan pertimbangan mengenai nilai 

dan arti sesuatu yang dipertimbangkan (evaluation). Sesuatu yang 

dipertimbangkan itu bisa berupa orang, benda, kegiatan, keadaan, atau 

sesuatu kesatuan tertentu.47 

Berkaitan dengan pendapat Ralph Tyler dalam buku Suharsimi 

Arikunto, ahli ini mengatakan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses 

pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan 

bagian mana tujuan pendidikan sudah tercapai. Jika belum bagaimana 

yang belum dan apa sebabnya.48 

Fungsi evaluasi dalam pembelajaran IPS SD/MI adalah : 

1) Alat yang penting sebagai umpan balik bagi siswa 

2) Alat yang penting untuk mengetahui bagaimana ketercapaian siswa 

dalam menguasai tujuan yang telah ditentukan. 

3) Memberikan informasi untuk mengembangkan program 

kurikulum.49 

Dalam pembelajaran yang terjadi di sekolah atau khususnya di 

kelas, pendidik adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas 

hasilnya.Dengan demikian, pendidik patut dibekali dengan evaluasi 

                                                             
47Ibid. h. 241. 
48 Suharsimi Arikunto. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan Edisi 2. (Jakarta: Bumi Aksara, 
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sebagai ilmu yang mendukung tugasnya, yakni mengevaluasi hasil 

belajar peserta didik.Dalam hal ini pendidik bertugas mengukur apakah 

peserta didik sudah menguasai ilmu yang dipelajari oleh peserta didik 

atas bimbingan pendidik sesuai dengan tujuan yang dirumuskan. 

Evaluasi pembelajaran dibedakan menjadi 2 macam yaitu 

evaluasi formatif dan evaluasi sumatif.Menurut Scriven dalam buku 

Wina Sanjaya mengemukakan bahwa evaluasi sumatif adalah apabila 

evaluasi itu digunakan untuk melihat keberhasilan suatu program yang 

direncanakan.Oleh karena itu, evaluasi sumatif berhubungan dengan 

pencapaian suatu hasil yang dicapai suatu program. 

Sedangkan Print dalam buku yang sama menjelaskan bahwa 

evaluasi formatif dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung 

untuk melihat kemajuan belajar siswa. Oleh karena itu evaluasi formatif 

dilakukan selama program pembelajaran berlangsung, maka sebenarnya 

evaluasi ini dapat pula berfungsi untuk memperbaiki proses 

pembelajaran. Artinya, hasil dari evaluasi formatif dapat dijadikan 

sebagai umpan balik bagi guru dalam upaya memperbaiki kinerjanya.50 

3. Penanaman Sikap Sosial Melalui Pembelajaran IPS SD/MI 

Setelah diungkap sebelumnya mengenai penanaman sikap sosial dan 

juga pembelajaran IPS secara menyeluruh.Maka yang dianggap paling 

berperan yaitu penanaman sikap sosial melalui pembelajaran IPS.Jadi 
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bagaimana pembelajaran IPS itu dapat berperan dalam menanamkan nilai-

nilai sikap sosial pada diri peserta didik sebagaimana yang menjadi tujuan 

pembelajaran IPS menjadikan individu warga negara yang baik. 

Diungkapkan oleh Juliati dalam buku Isjoni bahwa “strategi pembelajaran 

cooperative learning lebih tepat digunakan pada pembelajaran IPS”.51 

Pernyataan Juliati tentu berdasar dengan asas-asas pembelajaran kooperatif 

yang dianggap paling mampu membantu pendidik guna menanamkan nilai-

nilai sikap sosial. Kooperatif dapat diterapkan untuk memotivasi siswa 

berani mengemukakkan pendapatnya, menghargai pendapat teman, dan 

saling memberikan pendapat (sharing ideas).Selain itu dalam belajar 

biasanya siswa dihadapkan pada latihan soal-soal atau pemecahan masalah. 

Oleh sebab itu, strategi kooperatif sangat baik dilaksanakan pada 

pembelajaran IPS, dan membantu mewujudkan terciptanya pembelajaran 

IPS yang diinginkan yaitu menanamkan nilai-nilai sikap sosial, karena 

pembelajaran kooperatif dapat membentuk peserta didik senang bekerja 

sama, saling tolong menolong, dan tidak membeda-bedakan teman. 

Hal ini merujuk pada pernyataan Thompson, et al dalam buku Isjoni 

mengemukakan, cooperative learning turut menambah unsur-unsur interaksi 

sosial pada pembelajaran. Di dalam cooperative learning siswa belajar 

bersama dalam kelompok-kelompok kecil yang saling membantu satu sama 

lain. Kelas disusun dalam kelompok yang terdiri dari 4-6 siswa dengan 
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kemampuan yang heterogen.Maksud kelompok heterogen adalah terdiri dari 

campuran kemampuan siswa, jenis kelamin, dan suku.Hal ini bermanfaat 

untuk melatih siswa menerima perbedaan dan bekerja dengan teman yang 

berbeda latar belakangnya.Pada cooperative learning yang diajarkan adalah 

ketrampilan-ketrampilan khusus agar dapat bekerja sama dengan baik di 

dalam kelompoknya, seperti menjadi pendengar yang baik, siswa diberi 

lembar kegiatan yang berisi pertanyaan atau tugas yang direncanakan untuk 

dikerjakan. Selama kerja kelompok, tugas anggota kelompok adalah 

mencapai ketuntasan.52 

Dengan demikian dapat diartikan bahwa pembelajaran kooperatif 

yang diterapkan pada pembelajaran IPS SD/MI sangat membantu guru untuk 

menanamkan nilai-nilai sikap sosial.Sehingga diharapkan penanaman sikap 

sosial melalui pembelajaran IPS dapat tercipta dan berlangsung secara 

semestinya.Tidak hanya berhenti pada strategi pembelajaran IPS guna 

menanamkan nilai-nilai sikap sosial siswa, sebagaimana yang telah 

dijabarkan pada sebelumnya yaitu, kemampuan guru IPS, rencana 

pembelajaran IPS,  media pembelajaran IPS, dan evaluasi pembelajaran IPS 

guna menyukseskan penanaman sikap sosial melalui pembelajaran IPS. 

Analisis penanaman sikap sosial melalui pembelajaran IPS juga 

memiliki saran tersendiri seperti dijelaskan di bawah ini: 

1) Dalammengajarkanbahan-bahanpadaIlmuPengetahuanSosialhendaknya 
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dimulai darilingkungan yang terdekat  (sekitar),  yang  sederhana  

sampai kepada bahan yang lebih luas dankompleks. Pengalaman-

pengalaman atau 

pengetahuanpendahuluanyangdiperolehdilingkungansebelum masuk 

sekolahdasarsangatberpengaruhdalam menerimamaupunmempelajari 

konsep dasar, sehingga tugas guru dalam hal ini adalah memotivasi 

agar pengalaman siswa tersebut dijadikan dasar dalam mempelajari 

IPS. 

2) Dalam   belajar  Ilmu  Pengetahuan  Sosial  pengalaman  langsung  

melalui pengamatan, akan membantu siswa lebih  memahami 

pengertian atau ide-ide dasar dalam pembelajaran IPS sehingga ingatan 

siswa terhadap konsep-konsep yang dipelajari akan lebih mendalam. 

Dalam hal ini mengaitkan pengalaman peserta didik pada 

lingkungan bermasyarakat dengan mata pelajaran IPS yang pada hakikatnya 

memang ilmu yang mempelajari cara bermasyarakat yang baik, sangat 

bersinergi apabila ditanamkan sikap-sikap sosial yang berkaitan dengan 

materi sebelum dimulainya pembelajaran. 

B. Penelitian yang Relevan 

Berdasarkanhasilpenelitianyang dilakukanolehDessy Anggraeni yang 

berjudul Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Course Review Horay Pada Siswa Kelas IV 

SDN Sekaran 1 Semarang.Berdasarkandata hasilpenelitian 



 

terdapatpeningkatankualitaspembelajaranIPS.Keterampilan  guru  mengalami  

peningkatan   pada   setiap   siklusnya,  pada   siklus  I memperoleh skor rata-

rata 2,6. Pada siklus II meningkat menjadi 3,2 dan pada siklus III meningkat 

hingga 3,8. Aktivitas siswa juga menunjukkan adanya peningkatan, pada 

siklus I memperoleh skor rata-rata 2,3. Pada siklus II memperoleh skor rata-

rata 2,6 kemudian pada siklus III memperoleh skor rata-rata mencapai 3,5. 

Persentase ketuntasan belajar siswa juga mengalami peningkatan yaitu pada 

siklus I persentase ketuntasan belajar baru mencapai 44%. Pada siklus  II 

mengalami peningkatan yaitu 67% dan  pada siklus  III mengalami 

peningkatan yang signifikan yaitu persentase ketuntasan belajar mencapai 

93%.Dengan demikian dapatdisimpulkan bahwamelalui model pembelajaran 

kooperatif tipe Course Review Horay dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil 

belajar siswa.53 

Berdasarkan hasil penelitian Siska Difki Rufaida yang berjudul 

“Pengembangan Sikap Sosial Siswa dengan Menggunakan Pendekatan 

PAKEM  pada Pembelajaran IPS  Kelas  VB SD Negeri  Mangiran,  

Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul”. Hasil penelitian yang dilakukan 

menunjukkan bahwa sikap sosial siswa bisa di tingkatkan dengan 
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menggunakan pendekatan PAKEM. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 

peningkatan sikap sosial dalam dua kali siklus. Hasil tes sikap pratindakan 

menunjukan sikap sosial siswa kelas VB mencapai  66%. Pada siklus pertama 

meningkat menjadi 71% dan pada siklus II mencapai 84%.54 

Penelitian selanjutnya dilakukan olah Sugiyono pada tahun 2013 

dengan judul “Meningkatkan Sikap Sosial melalui Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Numbered Heads Together (NHT) pada Mata Pelajaran IPS Siswa 

KelasV SD Mangunan”. Setelah dilakukan tindakan dengan menggunakan 

metode tersebut, pada siklus I dengan memvariasikan berbagai metode 

pembelajaran nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 72 dam persentase 

ketuntasan meningkat menjadi 62,50%. Demikian pula setelah dilakukan 

perbaikan pembelajaran kooperatif  tipe  Numbered Heads Together (NHT) 

yang disertai pemberian dorongan untuk aktif bertanya, umpan balik, 

penguatan, pembagian kelompok yang heterogen, dan diselingi dengan 

permainan pada tindakan siklus II, semakin meningkatkan sikap sosial siswa. 

Nilai rata-rata sikap sosial kelasnya meningkat menjadi 76 dan persentase 

ketuntasan meningkat menjadi 78,19%.55 

Beranjak dari penelitian yang sudah dilaksanakan, peneliti tertarik untuk 

menemukan temuan dengan melakukan penelitian yang berjudul Penanaman 
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Sikap Sosial Siswa Melalui Pembelajaran IPS Pada Siswa Kelas V MIN 11 

Bandar Lampung.Peneliti ingin mengetahui bagaimanakah kondisi sikap sosial 

siswa kelas V MIN 11 Bandar Lampung, dan bagaimanakah penanamannya pada 

pembelajaran IPS, tanpa harus peneliti melakukan campur tangan guna 

memberikan pengaruh hasil.Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian secara 

kualitatif deskriptif. 

C. Kerangka Berpikir 

Banyak tokoh yang mendefinisikan tentang sikap. Namun inti dari arti 

sikap yang disetujui oleh sebagaian besar ahli dan peneliti sikap diartikan bahwa 

sikap adalah predisposisi yang dipelajari yang mempengaruhi tingkah laku, 

berubah dalam intensitasnya. Atau sikap adalah kesiapan merespon yang 

sifatnya positif atau negative terhadap obyek/situasi secara konsisten. Dengan 

demikian dapat diartikan bahwa sikap sosial adalah kesadaran individu yang 

menentukan perbuatan yang nyata, yang berulang-ulang terhadap objek sosial. 

Menurut  Thomas Lickona nilai-nilai sikap sosial yang harus ditanamkan pada 

jenjang SD/MI adalah kejujuran, toleransi, tolong-menolong, sopan santun dan 

disiplin diri. 

Istilah Ilmu Pengatahuan Sosial (IPS) yang resmi mulai digunakan di 

Indonesia sejak tahun 1975 adalah istilah Indonesia untuk pengertian social 

studies tekanan yang dipelajari IPS berkenaan dengan gejala dan masalah 

kehidupan masyarakat bukan teori keilmuan melainkan pada kenyataan 



 

kehidupan kemasyarakatan. 

IPS adalah bidang studi yang mempelajari, menelaah, menganalisis 

gejala dan masalah sosial di masyarakat dengan meninjau dari berbagai aspek 

kehidupan dan perpaduan. Untuk melaksanakan program-program IPS dengan 

baik sudah sewajarnya bila guru mengetahui dengan benar peranan dan tugas 

IPS. IPS harus dapat berperan bagi anak didik dalam mengembangkan berbagai 

aspek kehidupan di dalam masyarakat, peranan dari IPS ini adalah : 

1. Sosialisasi membantu anak didik menjadi anggota masyarakat yang berguna 

dan efektif. 

2. Pengambilan keputusan, membantu anak didik mengembangkan 

keterampilan berpikir (intelektual) dan keterampilan akademis. 

3. Sikap dan nilai, membantu anak didik menandai, menyelidiki, merumuskan 

dan menilai diri sendiri dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat 

sekitarnya. 

4. Kewargnegaraan, membantu anak didik menjadi warga negara yang        

baik. 

5. Pengetahuan, tanggap dan peka terhadap kemampuan pengetahuan dan 

teknologi dapat mengambil manfaat dari padanya. 

Menurut Sapriya dalam bukunya, tujuan mata pelajaran IPS untuk 

SD/MI  sebagai berikut : 

1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan 



 

lingkungannya. 

2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, 

inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. 

3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan. 

4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan berkompetisi 

dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global. 

Agar tercapainya tujuan pembelajaran IPS, pendidik diharapkan mampu 

mengemas pelaksanaan pembelajaran IPS secara inovatif, dimulai dengan cara 

pemilihan strategi pembelajaran IPS secara tepat yang berakar pada peserta 

didik yang aktif, pemilihan media pembelajaran yang menarik, evaluasi 

pembelajaran yang tepat, serta pendidik harus memiliki perencanaan 

pembelajaran yang baik, serta guru memiliki kemampuan dalam dirinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian 

kualitatif deskriptif. Dalam melakukan penelitian dilakukan pada kondisi yang 

alamiah (natural setting), sehingga peneliti memandang realitas sosial sebagai 

sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala 

bersifat interaktif. Oleh karena itu pula, penelitian dilakukan pada obyek yang 

tidak dimanupulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi 

dinamika pada obyek tersebut.56  

Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif. 

Pendekatan ini merupakan pendekatan paling sederhana dibandingkan dengan 

penelitian-penelitian yang lain, karena dalam penelitian ini peneliti tidak 

melakukan apa-apa terhadap objek atau wilayah yang diteliti dan hanya bertujuan 

untuk menggambarkan keadaan atau fenomena dalam situasi tertentu, dalam hal 

ini adalah penanaman sikap sosial melalui pembelajaran IPSdi Kelas V MIN 11 

Bandar Lampung. 

B. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah responden, yaitu orang yang memberi respons 

atas suatu perlakuan yang diberikan kepadanya. Dalam penelitian kualitatif, 
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istilah responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu 

orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan 

dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya.57  

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah guru mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan seluruh peserta didik kelas V 

berjumlah 37 siswa, yang dianggap paling mengetahui informasi berkaitan 

dengan sikap sosial siswa dan pembelajaran IPS yang menjadi objek penelitian 

ini. 

C. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan dalam dua tahapan yaitu pra penelitian 

dan pelaksanaan penelitian. Adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah: 

1. Prapenelitian. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada pra penelitian adalah: 

a. Membuat surat izin pra penelitian dari dekanat sebagai surat pengantar 

ke sekolah tempat dilaksanakan pra penelitian. 

b. Melakukan pendataan ulang nama dan hasil observasi sikap sosial siswa 

kelas V. 

c. Melakukan wawancara dengan guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) yang terkait dengan sikap sosial peserta didik kelas V.  

2. Pelaksanaan Penelitian 

a. Mempersiapkan instrumen yang diperlukan dalam penelitian, yaitu: 

pedoman wawancara, angket, dan observasi  mengenai penanaman sikap 
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sosial melalui pembelajaran IPS yang akan diberikan pada guru mata 

pelajaran IPS dan seluruh peserta didik kelas V MIN 11 Bandar 

Lampung. 

b. Menyimpulkan hasil observasi, angket, dan wawancara dengan guru dan 

juga seluruh peserta didik kelas V MIN 11 Bandar Lampung. 

c. Mendeskripsikan penanaman sikap sosial melalui pembelajaran IPS 

berdasarkan analisis data angket, observasi dan wawancara yang 

didukung dengan teknik pengumpulan data lainnya. 

D. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini mengambil tempat/lokasi dan waktu penelitian 

sebagai berikut: 

1. Tempat Penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di MIN 11 Bandar Lampung. 

Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa peserta 

didik kelas V MIN 11 Bandar Lampung, memiliki siswa yang cukup banyak 

dengan latar belakang sosial yang cukup beragam, maka tema yang diangkat 

dalam penelitian ini menjadi menarik untuk diungkapkan.  

2. Waktu Penelitian. Waktu penelitiannya dilaksanakan pada semester genap 

tahun ajaran 2016/1017, tepatnya pada bulan Maret hingga Mei 2017. 

E. Sumber Data 

Pengumpulan data menggunakan sumber data primer dan sumber data 

sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak 



 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain 

atau lewat dokumen.58 Dengan demikian sumber data primer berasal dari hasil 

angket, wawancara dan observasi, sedangkan sumber data sekunder berasal dari 

dokumentasi. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan trianggulasi metode 

(metode gabungan), tujuan dari trianggulasi bukan untuk mencari kebenaran 

tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti 

terhadap apa yang telah ditemukan.59 Dengan demikian, penelitian ini 

menggunakan pendekatan riset yang mengkombinasikan lebih dari satu teknik 

pengumpul data dalam rangka menjaring data/informasi penelitian. 

1. Observasi 

Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang 

dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan objek pengamatan. Observasi 

sebagai metode pengumpulan data banyak untuk mengamati tingkah laku 

individu atau proses terjadinya kegiatan yang dapat diamati.60 Observasi 

yang diambil dalam penelitian ini adalah obsevasi berperan aktif yang 

dilakukan oleh peneliti secara langsung. 
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2. Angket 

Angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan 

tentang pribadinya, atau hal-hal yang diketahui.61 Angket dalam penelitian 

ini ditujukan kepada peserta didik berkenaan dengan fokus yang diteliti yaitu 

sikap sosial siswa, dengan menggunakan kuesioner tertutup, sehingga siswa 

hanya  diminta memberi tanda cek (√) pada kolom yang sesuai dengan 

kondisi dirinya. Angket sebelum digunakan telah melalui proses validasi. 

Validasi dilakukan dengan cara peneliti memilih dua orang praktisi, yang 

dianggap ahli dalam bidang sosial dan bahasa. Kemudian peneliti meminta 

pertimbangan-pertimbangan guna dapat dipertaruhkan kevalidannya. 

Pernyataan validator ada pada lampiran. 

3. Wawancara 

Wawancara adalah cara menghimpun bahan-baan keterangan 

yang dilaksanakan dengan tanya jawab secara lisan, sepihak, berhadapan 

muka dan dengan arah tujuan yang telah ditentukan.62 Wawancara  

(interview)  mendalam kepada guru,  dilakukan  dengan  mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan terbuka yang memungkinkan guru memberikan 

jawaban secara luas. Pertanyaan diarahkan pada mengungkap peristiwa-

peristiwa yang dialami berkenaan dengan fokus yang diteliti.  
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Wawancara yang dilakukan secara semiterstruktur, maksudnya 

menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun dan divalidasi 

sebagai pedoman dalam melakukan wawancara, namun jika di lapangan 

terjadi hal lain, maka pertanyaan lain yang tidak terdapat pada pedoman 

dapat dimunculkan guna menggali data lebih jauh dan prosesnya direkam 

dengan tape recorder. Penelitian ini menggunakan wawancara untuk 

memperoleh penjelasan dari pendidik berkaitan dengan penanaman sikap 

sosial melalui pembelajaran IPS. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-

barang tertulis. Metode dokumentasi dalam hal ini berarti cara 

mengumpulkan data dengan mencatat data yang sudah ada dalam 

dokumen atau arsip.63 Pencatatan arsip dan dokumen ini dilakukan 

untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip yang terdapat 

pada MIN 11 Bandar Lampung yang berkaitan dengan administrasi 

kegiatan pembelajaran IPS. Dokumen juga bisa dalam bentuk gambar, 

misalnya foto, gambar hidup, film dan lain-lain. Metode dokumentasi 

sebagai pelengkap penggunaan metode observasi, angket, dan 

wawancara.64 

 

                                                             
63  Ibid. h. 37. 
64 Sugiyono.Op.Cit. h. 240.  



 

G. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen utama adalah 

peneliti itu sendiri. Untuk itu, peneliti menggunakan instrumen bantu meliputi: 

1. Pedoman Observasi 

Observasi terutama digunakan untuk memperoleh data mengenai 

perilaku atau proses kegiatan belajar mengajar selama berlangsungnya 

pembelajaran.65 Pedoman  obervasi  digunakan  untuk  memperoleh  data  

dari  peserta didik melalui pengamatan langsung terhadap siswa pada saat 

pembelajaran IPS berlangsung, maupun di luar kelas yang berkaitan dengan 

sikap sosial.  

Sebelum melakukan penelitian, peneliti membuat pedoman observasi 

agar hasil pengamatan tidak keluar dari sikap sosial siswa. Pedoman 

observasi siswa diintepertasikan dengan persentase kuantitatif kemudian 

dideskripsikan dengan kalimat kualitatif. Pedoman untuk melaksanakan 

observasi ada dalam lampiran pedoman observasi siswa. Kisi-kisi pedoman 

observasi terdapat pada tabel berikut: 

Tabel 2. Kisi-kisi Pedoman Observasi Siswa 
 

No Variabel Indikator Sub. Indikator Sumber 
Data Teknik 

1.  
 
 

Kejujuran Tidak Berbuat 
Curang pada saat 
mengerjakan tugas 
(tidak mencontek 

 
 
 

Observasi 
dan 

Angket 

                                                             
65 Sudaryono dkk. Pengembangan Instrumen Penelitian Pendidikan. (Yogyakarta:Graha 

Ilmu. 2013). h. 96.  



 

 
 

Sikap 
Sosial 

 
 
 
 
 
 
 

Sikap 
Sosial  

teman) Siswa 

Dapat membedakan 
barang milik pribadi 
dan barang milik 
teman 

Observasi 

 
2. 

 
Sopan 
Santun 

Menghormati guru 
atau orang yang 
lebih tua. 

 
 Siswa 

Observasi 

Santun dalam 
bertutur kata 
terhadap guru dan 
sesama teman.  

Observasi 
dan 

Angket 

 
3. 

 
 

Toleransi 

Tidak membeda-
bedakan teman 
(berteman tanpa 
memilih-milih). 

 
Siswa 

Observasi 
dan 

Angket 

Menghargai 
pendapat teman. 

Observasi 

 
4. 

 
Disiplin 

Diri 

Berangkat sekolah 
dengan tepat waktu. 

 
Siswa 

Observasi 

Melaksanakan 
kewajiban piket. 

Observasi 
dan 

Angket 
 

5. 
 

Tolong 
Menolong 

Senang bekerja 
sama. 

 
Siswa 

Observasi 

Senang membantu 
teman atau guru. 

Observasi 
dan 

Angket 
 

Selanjutnya, selain untuk siswa, peneliti juga membuat lembar 

observasi untuk guru IPS. Lembar observasi pada guru IPS diintepertasikan 

dengan persentase kuantitatif kemudian dideskripsikan dengan kalimat 

kualitatif.  Kisi-kisinya sebagai berikut  

Tabel 3. Kisi-kisi Pedoman Observasi Guru IPS 
 

No Variabel Indikator Sub. Indikator Sumber 
Data Teknik 



 

 
 
 

1. 

 
 
 

Pembe-
lajaran 

IPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kemampuan 
guru IPS  

Kemampuan 
guru IPS dalam 
berinteraksi 
dengan peserta 
didik dalam 
pembelajaran 
IPS. 

 
 
 
 

Guru 

Observasi 
dan 

Wawancara 

Sikap guru 
dalam 
membantu 
siswa belajar 
dan memupuk 
hubungan 
dengan 
manusia lain 
secara tulus. 

Observasi 

 
 

2. 

 
 

Rencana 
Pembelajaran 

IPS 

Melakukan 
apresepsi pada 
awal 
pembelajaran. 

 
 
 

Guru 

Observasi 
dan 

Wawancara 

Pertautan tiap 
komponen RPP 
dengan hasil 
pembelajaran 
yang 
dikehendaki.  

Observasi 

 
 
 
 

3. 

 
 

Strategi 
Pembelajaran 

IPS 

Guru 
menyampaikan 
pesan nilai-nilai 
sosial 
menggunakan 
strategi dalam 
pembelajaran 
IPS. 

 
 
 

 Guru 

Observasi 
dan 

Wawancara 

Guru 
melaksanakan 
pembelajaran 
secara 
kooperatif.  

Observasi 

 
 
 

4. 

 
 
 

Media 
Pembelajaran 

Guru 
menggunakan 
media 
pembelajaran 
guna mencapai 

 
 
 

Guru 

Observasi 
dan 

Wawancara 



 

IPS tujuan 
pendidikan IPS. 

Media yang di 
gunakan guru 
dapat 
menambah 
gairah dan 
motivasi belajar 
siswa. 

Observasi 

 
 
 
 

5. 

 
 
 
 

Evaluasi 
Pembelajaran 

IPS 

Guru 
memberikan 

evaluasi dalam 
pembelajaran 
IPS sebagai 
umpan balik 
bagi siswa. 

 
 
 
 

Guru 

Observasi  

Guru 
melakukan 

pengumpulan 
data dalam 

pembelajaran 
IPS secara 
Kognitif, 

Afektif, dan 
Psikomotorik.  

Observasi 
dan 

Wawancara 

 
2. Pedoman Kuesioner (Angket) 

Pedoman kuesioner dibuat terlebih dahulu oleh peneliti untuk 

membatasi topik yang akan dibahas. Pedoman yang dibuat terfokus pada 

sikap sosial yang dimiliki peserta didik kelas V MIN 11 Bandar Lampung. 

Subyek kuesioner dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas V 

MIN 11 Bandar Lampung. Kisi-kisi pedoman kuesioner terdapat pada tabel 

berikut : 



 

Tabel 4. Kisi-kisi Pedoman Kuesioner Siswa 
 

No Variabel Indikator Sub. Indikator Sumber 
Data  

Teknik 

1. Sikap 
Sosial 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kejujuran Tidak Berbuat 
Curang pada saat 
mengerjakan tugas 
(tidak mencontek 
teman) 

 
 
 
Siswa 

Observasi 
dan 

Angket 

Dapat membedakan 
barang milik pribadi 
dan barang milik 
teman 

Observasi 

 
2. 

 
Sopan 
Santun 

Menghormati guru 
atau orang yang lebih 
tua. 

 
 Siswa 

Observasi 

Santun dalam 
bertutur kata terhadap 
guru dan sesama 
teman.  

Observasi 
dan 

Angket 

 
3. 

 
 

Toleransi 

Tidak membeda-
bedakan teman 
(berteman tanpa 
memilih-milih). 

 
Siswa 

Observasi 
dan 

Angket 

Menghargai pendapat 
teman. 

Observasi 

 
4. 

 
Disiplin 

Diri 

Berangkat sekolah 
dengan tepat waktu. 

 
Siswa 

Observasi 

Melaksanakan 
kewajiban piket. 

Observasi 
dan 

Angket 
 

5. 
 

Tolong 
Menolong 

Senang bekerja sama.  
Siswa 

Observasi 
Senang membantu 
teman atau guru. 

Observasi 
dan 

Angket 
 

3. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara digunakan untuk memperoleh data secara 

langsung. Secara minimal alat bantu tersebut berupa ancer-ancer pertanyaan 



 

yang akan ditanyakan sebagai catatan, serta alat tulis untuk menuliskan 

jawaban yang diterima.66 Peneliti membuat pedoman wawancara terlebih 

dahulu untuk membatasi topik  yang akan dibahas. Pedoman  yang dibuat 

terfokus  pada penanaman sikap sosial siswa melalui pembelajaran IPS. 

Subyek wawancara dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran IPS. 

Tujuan dari diadakannya wawancara  adalah  untuk  mengambil  data  

tentang  pembelajaran IPS dan direkam dengan tape recorder. Pedoman 

untuk pelaksanaan wawancara tercantum dalam lampiran. Kisi-kisi  

pedoman  wawancara terdapat pada tabel berikut. 

Tabel 5. Kisi-kisi Pedoman Wawancara Guru IPS Kelas V 

No Variabel Indikator Sub. Indikator Sumber 
Data Teknik 

 
 
 

1. 

 
 
 

Pembelajaran 
IPS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kemampuan 
guru IPS  

Kemampuan 
guru IPS dalam 
berinteraksi 
dengan peserta 
didik dalam 
pembelajaran 
IPS. 

 
 
 
 

Guru 

Observasi 
dan 

Wawancara 

Sikap guru 
dalam 
membantu 
siswa belajar 
dan memupuk 
hubungan 
dengan 
manusia lain 
secara tulus. 

Observasi 

 
 

2. 

 
 

Rencana 

Melakukan 
apersepsi pada 
awal 

 
 
 

Observasi 
dan 

Wawancara 

                                                             
66 Suharsimi Arikunto. Op. Cit. h. 149.  



 

 
 
 
 
 
 
 

Pembelajaran 
IPS 

pembelajaran. Guru 

Pertautan tiap 
komponen RPP 
dengan hasil 
pembelajaran 
yang 
dikehendaki.  

Observasi 

 
 
 
 

3. 

 
 

Strategi 
Pembelajaran 

IPS 

Guru 
menyampaikan 
pesan nilai-
nilai sosial 
menggunakan 
strategi dalam 
pembelajaran 
IPS. 

 
 
 

 Guru 

Observasi 
dan 

Wawancara 

Guru 
melaksanakan 
pembelajaran 
secara 
kooperatif.  

Observasi 

 
 
 

4. 

 
 
 

Media 
Pembelajaran 

IPS 

Guru 
menggunakan 
media 
pembelajaran 
guna mencapai 
tujuan 
pendidikan 
IPS. 

 
 
 

Guru 

Observasi 
dan 

Wawancara 

Media yang di 
gunakan guru 
dapat 
menambah 
gairah dan 
motivasi 
belajar siswa. 

Observasi 

 
 
 
 

5. 

 
 
 
 

Evaluasi 
Pembelajaran 

IPS 

Guru 
memberikan 
evaluasi dalam 
pembelajaran 
IPS sebagai 
umpan balik 
bagi siswa. 

 
 
 
 

Guru 

Observasi 
dan 

Wawancara 



 

Guru 
melakukan 
pengumpulan 
data dalam 
pembelajaran 
IPS secara 
Kognitif, 
Afektif, dan 
Psikomotorik.  

Observasi 

 
Instrumen wawancara ini selanjutnya divalidasi oleh ahli, yang 

dimaksud ahli dalam hal ini adalah dosen pendidikan IPS. Dipilihnya dosen 

karena dosen dipandang sebagai pakar dan praktisi yang telah ahli dan 

berpengalaman dalam mengembangkan instrumen penelitian. Validasi 

intrumen wawancara diarahkan pada kriteria kejelasan butir pertanyaan dan 

pertanyaan sudah mengungkap penanaman sikap sosial melalui 

pembelajaran IPS.  

H. Analisis Data 

Dalam penelitian ini, analisis data peneliti lakuka sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. 

Pelaksanaan ini didasarkan pendapat Nasution yang menyatakan bahwa “analisis 

telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke 

lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.  

Secara umum, rangkaian aktivitas analisis data kualitatif yang peneliti 

laksanakan, meliputi reduksi, display data, dan conclusion atau verification data. 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 



 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan.67  

Dalam hal ini peneliti merangkum hasil dari observasi dan angket 

siswa serta observasi dan wawancara guru IPS, apabila peneliti menemukan 

data yang tidak berhubungan atau terkait langsung dengan pembahasan 

utama penelitian ini, yakni terkait penanaman sikap sosial melalui 

pembelajaran IPS di kelas V MIN 11 Bandar Lampung, maka peneliti 

langsung mereduksi data tersebut,  sehingga data yang terkumpul terfokus 

pada indikator-indikator variabel yang telah peneliti jabarkan pada kisi-kisi 

instrumen.  

2. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplay data. Display data dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phie 

chard, pictogram dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman 

menyatakan “yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif”. Dengan 

mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang 
                                                             

67 Ibid. h. 338. 



 

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami 

tersebut.68  

Kaitannya dalam hal ini, setelah mereduksi data penelitian yang 

tidak berkaitan langsung dengan variabel penelitian, selanjutnya peneliti 

menjabarkan data penelitian secara naratif. Dalam deskripsi ini, data 

dipaparkan secara sistematis dan logis. Guna memperkuat paparan atau 

deskripsi, peneliti mengemukakan beberapa teori pendidikan yang relevan. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verification Data 

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Kesimpulan 

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila 

tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan 

pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat 

peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin 

dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi 

mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan 

rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan 

akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. 
                                                             

68 Ibid. h. 341. 



 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat 

berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih 

remeng-remeng atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat 

berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.69 

Berkaitan dengan penelitian ini, maka setelah peneliti 

mendeskripsikan data hasil penelitian, selanjutnya peneliti melakukan 

penarikan kesimpulan dan verifikasi atau uji keabsahan terhadap hasil 

kesimpulan yang peneliti buat. Dengan begitu, tentu saja kesimpulan akhir 

yang peneliti buat, belumlah finalt, karena perlu diuji keabsahannya kembali 

dengan cara memverifikasi data. Terlebih jika ditemukan bukti-bukti yang 

kuat yang mendukung atau melemahkan kesimpulan tersebut. 

Untuk itu, maka peneliti harus kembali ke lapangan untuk 

meyakinkan data yang telah peneliti simpulkan, benar adanya, tidak ada 

perubahan, dan dapat dibuktikan oleh siapapun yang menelitinya. Dalam 

artian singkatnya kesimpulan penelitian yang peneliti buat bersifat ajeg, 

valid dan konsisten. Dengan demikian rumusan penelitian terkait penanaman 

sikap sosial melalui pembelajaran IPS pada siswa Kelas V MIN 11 Bandar 

Lampung, yang telah peneliti rumuskan di awal penelitian, mungkin saja 

akan lebih berkembang sesuai dengan temuan data di lapangan.  

I. Uji Keabsahan Data 
                                                             

69 Ibid. h. 345.  



 

Dalam penelitian, setiap temuan penelitian harus dicek keabsahannya agar 

hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dapat dibuktikan 

keabsahannya. Untuk mengecek keabsahan temuan ini teknik yang dipakai adalah  

1. Trianggulasi 

Trianggulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

didasari pola pikir fenomologis yang bersifat multi perspektif. Maksudnya 

adalah menarik kesimpulan dengan memakai beberapa cara pandang.70 Dari 

cara pandang tersebut akan mempertimbangkan beragam fenomena yang 

muncul dan selanjutnya dapat ditarik kesimpulan lebih diterima 

kebenarannya. Pemeriksaaan dengan melakukan trianggulasi ini memiliki 

berbagai macam, yaitu  

a. Trianggulasi sumber, yaitu dengan cara membandingkan kebenaran 

suatu fenomena berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti sumber 

yang berbeda. 

b. Trianggulasi metode, yaitu dengan cara mencari data lain tentang 

sebuah fenomena yang diperoleh dengan menggunakan metode yang 

berbeda yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian hasil 

yang diperoleh dengan menggunakan metode ini dibandingkan dan 

disimpulkan sehingga memperoleh data yang bisa dipercaya. 

                                                             
70 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005). h.330. 



 

c. Trianggulasi waktu, yaitu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan 

dengan wawancara, observasi, atau metode lain dalam waktu yang 

berbeda. 

Berdasarkan deskripsi di atas, teknik pengecekan keabsahan data  yang  

peneliti gunakan adalah menggunakan teknik keabsahan data trianggulasi 

sumber terkait kepada siswa kelas V MIN 11 Bandar Lampung dan guru IPS 

kelas V MIN 11 Bandar Lampung untuk mengetahui bagaimana penanaman 

sikap sosial melalui pembelajaran IPS. Selain itu, juga menggunakan 

pengecekan keabsahan data menggunakan trianggulasi metode yaitu 

membandingkan dan menyimpulkan data angket, wawancara, dan observasi 

yang didapatkan dari siswa dan guru sehingga memperoleh data yang bisa 

dipercaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

Keberadaan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 11 Bandar Lampung  

berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 16 Tahun 1978 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang diperbaharui dengan 

KMA Nomor 174 Tahun 2003 terdiri dari : 

1. Kepala Madrasah 

2. Tata Usaha 

3. Kelompok Fungsional  Guru 

Tujuan : 

1. Meningkatkan Pelaksanaan Pendidikan sesuai dengan kurikulum Nasional. 

2. Terwujudnya lulusan MIN 11 Bandar Lampung yang menguasai ilmu 

pengetahuan umum dan agama. 

3. Terwujudnya siswa yang berpengetahuan serta berakhlak mulia, toleransi 

sesama dan disiplin yang tinggi. 

4. Mengembangkan potensi akademik, minat dan bakat siswa melalui layanan 

kegiatan non akademik dan ekstrakulikuler 

Visi Min 11 Bandar Lampung: “Terwujudnya Masyarakat MIN 11 

Bandar Lampung yang taat beragama, rukun, cerdas dan mandiri”. Visi tersebut 

mencerminkan  profil dan cita-cita madrasah yang : 



 

1. Berorientasi ke depan dengan memperhatikan potensi kekinian. 

2. Sesuai dengan norma dan harapan masyarakat. 

3. Ingin mencapai keunggulan 

4. Mendorong semangat dan komitmen seluruh warga madrasah. 

5. Mendorong adanya perubahan yang lebih baik  mengarahkan ke langkah-

langkah strategis (misi) madrasah. 

Misi MIN 11 Bandar Lampung: Untuk Mencapai visi tersebut, perlu 

ditetapkan suatu misi berupa kegiatan jangka panjang dengan arah yang jelas. 

Untuk itu maka disetiap kerja komunitas pendidikan diharapkan selalu 

menumbuhkan  disiplin sesuai aturan bidang kerja masing-masing, saling 

menghormati dan saling percaya dan tetap menjaga hubungan kerja yang 

harmonis dengan berdasarkan pelayanan prima, kerjasama dan silaturahmi. 

Berikut ini merupakan misi yang dirumuskan berdasarkan visi  di atas : 

1. Peningkatan kualitas kehidupan beragama 

2. Peningkatan kualitas kerukunan keluarga MIN 11 Bandar Lampung 

3. Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan 

4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah 

5. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan madrasah yang bersih dan 

berwibawa 

Sejarah singkat MIN 11 Bandar Lampung, terletak di jalan Ra. Basyid 

Gg. Kemunig No. 6 Labuhan Dalam Kec. Tanjung Senang Kota Bandar 

Lampung.  Sebelumnya dari tahun 1982 bernama Madrasah Ibtidaiyah Negeri 



 

(MIN) Pelita Sinar Semendo, namun sejak dikeluarkannya  Surat Keputusan No. 

2930 Tahun 2002 tertanggal 28 Februari 2002 ditetapkan menjadi MIN Sinar 

Semendo. Kemudian berdasarkan Keputusan  Menteri Agama RI Nomor 157 

Tahun 2014 tentang Perubahan Nama 18 MAN, 24 MTsN dan 52 MIN  berubah 

MIN Sinar Semendo menjadi MIN 11 Bandar Lampung. 

Tabel 6. Data Keadaan/Fasilitas 
 

 
No. 

 
KEADAAN / FASILITAS JUMLAH 

I 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8 
1.9 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 

FASILITAS 
Kelas / Rombongan Belajar 
Ruang Teori / Belajar 
Ruang Kantor Kepala Madrasah 
Ruang Staf TU 
Ruang Akademik 
Ruang BK / BP 
Ruang Guru 
Ruang Pramuka 
Ruang Lab IPA 
Ruang Kesenian 
Ruang UKS 
Ruang Lab Multimedia 
Ruang Gudang 
Ruang  Aula 
Ruang Perpustakaan 

 
6 Kelas 
- 
1 Ruang 
1 Ruang 
- 
- 
1 Ruang 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1  Ruang 

II 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

JUMLAH SISWA 
Kelas I 
Kelas II 
Kelas III 
Kelas IV 
Kelas V 
Kelas VI 

 
88 Siswa 
73 Siswa 
65 Siswa 
40 Siswa 
39 Siswa 
31 Siswa 

 Jumlah  336 siswa 
III 
3.1  
3.2 

JUMLAH GURU 
Guru Tetap Depag 
Guru Tetap Diknas 

 
16 Orang 
- Orang 



 

3.3 Guru Tidak Tetap  6  Orang 
 Jumlah  22 Orang 
IV 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 

JUMLAH PEGAWAI 
Pegawai Tetap 
Pegawai Tidak Tetap 
Tukang Kebersihan 
Penjaga Sekolah  
Penjaga Malam 
Satpam 

 
 2  Orang 
 1  Orang 
 -   Orang 
 1  Orang 
- Orang 
- Orang 

 Jumlah   4  Orang 
 
B. Hasil Pengembangan Instrumen 

1. Instrumen Bantu Pertama (Angket) 

Instrumen bantu pertama ini  merupakan instrumen tertutup yang 

dibagikan kepada peserta didik kelas V MIN 11 Bandar Lampung guna 

mengetahui sikap sosial yang sudah tertanam pada peserta didik. Peserta 

didik mengisi angket dengan tanda (√) sesuai dengan sikap sosial yang 

peserta didik miliki, sesuai dengan indikator dalam penelitian ini. Sebelum 

digunakan, instrumen tersebut divalidasi oleh dua orang ahli. Validasi 

diarahkan pada kesesuaian masalah dengan tujuan penelitian, dan  

kesesuaian bahasa yang digunakan.  

Berdasarkan hasil validasi pada tanggal 4 Mei 2017 terhadap 

instrumen bantu pertama ini dapat disimpulkan bahwa instrumen sudah 

layak digunakan dengan melalui beberapa perbaikan. Revisi dapat dilihat 

dalam tabel berikut: 

 

 



 

Tabel 7. Revisi Instrumen Bantu Pertama 

NO SEBELUM REVISI SESUDAH REVISI 
1. Instrumen yang 

digunakan untuk 
menggali sikap sosial 
siswa yaitu dengan 
melakukan 
wawancara sebanyak 
39 siswa 

Disarankan menggunakan instrumen bantu 
angket guna menggali sikap sosial siswa 
sesuai dengan Sub. Indikator, sehingga 
peneliti juga bisa melakukan analisis 
melalui jawaban yang peserta didik 
tuliskan. Pertimbangan lainnya adalah 
penggunaan efisiensi waktu dalam 
penelitian. 

 
2. Instrumen Bantu Kedua (Wawancara) 

Instrumen bantu kedua yang digunakan peneliti adalah instrumen 

bantu wawancara yang akan diberikan kepada pendidik Mata Pelajaran IPS 

Kelas V MIN 11 Bandar Lampung yaitu M. Arsyil Azim L, S.Pd. 

Wawancara dipilih guna mengetahui pembelajaran IPS seperti apa yang 

dilakukan guru IPS guna menanamkan sikap sosial pada peserta didik kelas 

V MIN 11 Bandar Lampung sesuai dengan Sub. Indikator dalam penelitian 

ini. 

Berdasarkan hasil validasi pada tanggal 4 Mei 2017 terhadap 

instrumen bantu kedua ini dapat disimpulkan bahwa instrumen sudah layak 

digunakan dengan melalui beberapa perbaikan. Revisi dapat dilihat dalam 

tabel berikut: 

 

 

 



 

Tabel 8. Revisi Instrumen Bantu Kedua 
 

NO SEBELUM REVISI SESUDAH REVISI 
1. Wawancara pada 

indikator yang kedua 
yaitu perencanaan 
pembelajaran IPS, 
peneliti menanyakan : 
Apa yang bapak 
ketahui mengenai 
RPP ? 

Disarankan untuk menghilangkan 
pertanyaan pertama pada indikator yang 
kedua, karena pertanyaan seperti ini di 
takutkan menyinggung perasaan guru. 
Karena pada hakikatnya guru bersahabat 
dengan RPP dan agar menggunakan 
pertanyaan yang ke dua saja karena 
dianggap sudah valid terhadap indikator. 

 
3. Instrumen Bantu Ketiga (Observasi) 

Instrumen bantu ketiga yaitu observasi, observasi dalam penelitian 

ini dilakukan pada seluruh peserta didik kelas V dan pendidik Mata 

Pelajaran IPS Kelas V MIN 11 Bandar Lampung. Observasi dilakukan guna 

menguji kevalidan jawaban angket peserta didik terhadap realita nyata sikap 

sosial peserta didik dan juga kevalidan jawaban wawancara pendidik 

terhadap realita pembelajaran IPS yang sebenarnya guna menanamkan sikap 

sosial pada diri peserta didik. Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan 

pada pendidik menggunakan lembar observasi guru, yang telah di sesuaikan 

dengan indikator dalam penelitian. 

Berdasarkan hasil validasi pada tanggal 4 Mei 2017 terhadap 

instrumen bantu ketiga ini dapat disimpulkan bahwa instrumen sudah layak 

digunakan dengan melalui beberapa perbaikan. Revisi dapat dilihat dalam 

tabel berikut: 

 



 

Tabel 9. Revisi Instrumen Bantu Ketiga 
 

NO SEBELUM REVISI SESUDAH REVISI 
1. Observasi pada pada 

peserta didik semula 
menggunakan lembar 
observasi biasa, satu 
siswa satu lembar 
observasi disesuaikan 
dengan indikator 
penelitian. 

Disarankan untuk mengganti dengan 
lembar observasi yang sudah memuat 
seluruh siswa dengan menggunakan skala 
nilai, agar terlihat lebih runcing dalam 
menilai sikap  sosial peserta didik yang di 
sesuaikan dengan indikator penelitian dan 
dinyatakan kevalidannya. Selain itu juga 
untuk memudahkan peneliti 
mengumpulkan data. 

 
C. Hasil Penelitian 

1. Penanaman Sikap Sosial Melalui Pembelajaran IPS Pada Siswa Kelas V 

MIN 11 Bandar Lampung. 

Pembelajaran IPS adalah pembelajaran yang diharapkan mampu 

menjebatani perbedaan-perbedaan individu pada diri peserta didik. 

Pembelajaran IPS juga diharapkan menghasilkan generasi bangsa yang cinta 

akan tanah air dan memiliki nilai-nilai sikap sosial pada jenjang SD/MI. 

Berikut peneliti memaparkannya sesuai dengan indikator-indikator dalam 

penelitian.  

a. Strategi Pembelajaran Guru IPS Untuk Menanamkan Nilai Sikap Sosial. 

Hasil wawancara dengan guru mata pelajaran IPS kelas V MIN 

11 Bandar Lampung menunjukkan : 

Peneliti : Apakah bapak menyampaikan pesan nilai-nilai sosial 

menggunakan strategi dalam pembelajaran IPS? 

Mengapa? 



 

Pak Arsyl : Kalau menurut saya, ya. Tetapi saya tidak pernah 

beranggapan bahwa harus menggunakan strategi ini itu. 

Semua kembali lagi pada saya, yang jelas kreatif 

sebagai seorang guru itu harus ya, apalagi sekarang kan 

strategi itu banyak sekali  guna mempermudah 

pekerjaan kita ini sebagai guru, yang jelas agar lebih 

menarik lah. Strategi yang saya pilih biasanya strategi 

yang bisa membantu saya sebanyak mungkin, 

berkelompok kelompok misalnya karena dengan 

demikian banyak sekali hal yang bisa saya amanatkan 

guna menanamkan sikap sosial pada diri siswa.71 

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa guru mata pelajaran 

IPS Kelas V MIN 11 Bandar Lampung, sesungguhnya beranggapan 

bahwa tidak ada strategi yang tidak baik, seluruh strategi baik 

menurutnya, tetapi ia memilih strategi sebagaimana yang bisa 

membantu dalam menyampaikan materi pembelajaran IPS itu sendiri.  

Merujuk dari hasil observasi yang dilakukan peneliti pada guru, 

guru mendapatkan skor 4 pada indikator strategi pembelajaran dalam 

lembar observasi yang disiapkan peneliti yang artinya “Baik”. Sebelum 
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memulai pembelajaran guru terlihat menjelaskan ranah kognitif 

mengenai pembelajaran IPS yang harus peserta didik kuasi.  

Guru juga melaksanakan pembelajaran yang bersifat kooperatif, 

sebelum menyampaikan materi guru terlihat membagi siswa dalam 

kelompok-kelompok kecil secara random dengan berhitung. Pada saat 

akan memulai berhitung guru sudah terlihat menghimbau murid-murid 

untuk disiplin diri yaitu untuk tetap tertib dan tidak gaduh dalam 

berhitung. Setelah selesai guru kembali menciptakan suasana yang 

kondusif.  

Siswa diajak interaktif dalam berpendapat mengenai gambar apa 

yang tengah ditayangkan oleh guru. Guru berulang-ulang menghimbau 

agar anak-anak berani berpendapat dan saling menghargai teman. 

Suasana pembelajaran IPS terlihat sudah berjalan dengan semestinya 

dan mementingkan relevansi yang sesungguhnya.  

Selanjutnya guru memberi kesempatan kepada murid-murid 

untuk berdiskusi dengan sesama anggota kelompok mengenai materi 

Proklamasi Kemerdekaan RI. Guru juga menanamkan sikap sosial utuk 

toleransi dengan semua teman, tidak membeda-bedakan setiap anggota 

kelompok dan menganggapnya sama. Guru juga menanamkan nilai 

sikap sosial melalui tokoh Ir. Soekarno dkk, bahwa Ir. Soekarno saja 



 

senang bermusyawarah dengan sesama guna memutuskan segala 

sesuatu.72 

Pembelajaran IPS saat berlangsung terjadi interaksi menarik  

yang terjalin antara peserta didik dan guru. Guru terlihat mahir dalam 

berinteraksi, dengan menggunakan strategi tersebut juga guru meminta 

setiap kelompok mengirim salah satu anggota kelompok untuk berani 

tampil di depan kelas menyampaikan rangkuman pembelajaran.  

Terlihat suasana pembelajaran IPS yang baik dengan 

memperhatikan ranah afektifnya. Guru juga mengajak siswa tampil ke 

depan dengan menunjuk tokoh kemerdekaan yang dimaksudkan oleh 

guru. Kemudian guru mengajak siswa bertepuk tangan sebagai 

penghargaan kepada siswa yang telah berani tampil ke depan sebagai 

bentuk apresiasi.  

Strategi selanjutnya guru mengajak siswa untuk mengevaluasi 

sejauh mana kompetensi yang diterima siswa. Guru mengadakan strategi 

tournament belajar. Pelaksanannya mirip seperti cerdas cermat, siswa 

yang telah dibagi dalam kelompok-kelompok kemudian diinstruksikan 

berdiskusi terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan.  

Selanjutnya yang sudah memiliki jawaban untuk segera ketua 

kelompok mengangkat tangan guna menjawab, sebelumnya guru 
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menghimbau agar siswa memastikan seluruh anggota kelompok 

mengetahui jawaban yang hendak dijawab.  

Guru tidak mementahkan jawaban peserta didik, guru dengan 

bijak menampung seluruh jawaban dari masing-masing kelompok baru 

menyimpulkan jawaban yang dianggap guru paling benar. 

b. Kemampuan Guru dalam Pembelajaran IPS Untuk Menanamkan Nilai 

Sikap Sosial. 

Kemampuan guru dalam pembelajaran IPS salah satunya adalah 

mahir berinteraksi. Interaksi yang terjadi antara guru dan siswa dalam 

pembelajaran IPS terlihat cukup luwes. Peserta didik tidak lagi tegang 

dalam pembelajaran, tidak juga terlalu gaduh dalam pembelajaran IPS. 

Peserta didik terlihat sopan santun dalam bertindak dengan guru dan 

teman-temannya. Berikut hasil wawancara peneliti dengan guru IPS: 

Peneliti  : Bagaimana cara bapak berinteraksi dengan siswa 

dalam pembelajaran IPS? 

Pak Arsyil : Cara saya berinteraksi dengan siswa ya saya selalu 

jadi diri saya sendiri, saya tidak pernah jadi orang lain 

supaya siswa itu segan dan menyukai saya. Dalam 

pembelajaran saya selalu melibatkan siswa.73 
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Dari hasil observasi guru peneliti dalam indikator Interaksi guru 

dengan siswa, peneliti memberikan nilai 3 yang artinya “Cukup Baik”. 

Dari hasil observasi peneliti guru sudah cukup mahir dalam berinteraksi, 

dalam berinteraksi guru selalu menganggap seluruh peserta didik sama 

tidak membeda-bedakan.  

Guru mengajak seluruh siswa untuk selalu aktif dan selalu 

berpartisipasi saat pembelajaran berlangsung. Guru terlihat dekat 

dengan siswa dalam menyampaikan pembelajaran IPS, guru dalam 

pembelajaran menggunakan bahasa sopan dan santun dan selalu 

menghimbau siswa untuk selalu menghormati orang yang lebih tua 

sehingga siswa masih punya batasan dalam berinteraksi.  

Guru juga terlihat professional dalam pembelajaran, guru terlihat 

selalu ceria dalam menyampaikan materi. Tidak hanya itu guru selalu 

mencontohkan sikap untuk senang timbal balik dengan sesama teman, 

guru tidak sungkan untuk mengucapkan “terimakasih” pada diri siswa 

apabila telah menerima pertolongan dari siswa.  

c. Rencana Pembelajaran IPS yang Digunakan Guru Untuk Menanamkan 

Nilai Sikap Sosial Siswa. 

 Hasil wawancara mengenai rencana pembelajaran guru IPS 

kelas V menunjukkan hasil sebagai berikut : 

Peneliti  : Apakah bapak melakukan apersepsi pada awal 

pembelajaran IPS? Mengapa? 



 

Pak Arsyil : Pasti. Gunanya untuk memancing siswa supaya lebih 

semangat sebelum memulai pembelajaran dan lebih 

aktif ketika pembelajaran.74 

Apersepsi merupakan sebuah cerminan perencanaan 

pembelajaran guru yang kreatif dan tersusun guna tercapainya tujuan 

pembelajaran IPS. Hasil observasi yang dilakukan peneliti pada saat 

pembelajaran IPS, guru memang melakukan apersepsi dengan cara 

bertanya dengan siswa “siapa yang tahu tanggal berapa Indonesia 

merdeka?”, guru terlihat membangun kembali motivasi belajar siswa 

dengan menyanyikan lagu wajib hari merdeka. Terlihat guru 

memperhatikan tujuan pembelajaran IPS yaitu menjadikan warga negara 

yang cinta akan tanah air dan mencerminkan nilai-nilai sikap sosial.  

Hasil dokumentasi mengenai RPP IPS Kelas V memang terlihat 

kesesuaiannya dengan hasil observasi. RPP menunjukkan rencana sikap 

sosial yang harus dicapai peserta didik dalam pembelajaran tersebut. 

RPP merupakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang menunjukkan 

komponen-komponen penting untuk disampaikan. Guru dalam 

pembelajaran sudah melaksanakan pembelajaran dan kesesuaian 

penjabaran sesuai sebagaimana dengan RPP yang ditunjukkan pada 

peneliti.  
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d. Media Pembelajaran IPS yang Digunakan Guru Untuk Menanamkan 

Nilai Sikap Sosial. 

Guru juga memanfaatkan media pembelajaran sebagai alat untuk 

berinteraksi dengan peserta didik.75 Merujuk pada hasil wawancara : 

Peneliti   : Bagaimana cara bapak menggunakan media 

pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan IPS? 

Pak Arsyil : Pada dasarnya semua media itu mendukung dalam 

mencapai tujuan pembelajaran IPS ya, tapi ada tapinya 

semua kembali lagi pada diri kami sebagai guru mau 

tidak memperhatikan tujuan pembelajaran IPS. Kalau 

saya media itu penting, selain alat bantu pembelajaran 

saya jadi bisa mengamanatkan nilai sikap sosial melalui 

media.76  

Hasil observasi pada pendidik dalam pembelajaran IPS 

menyimpulkan bahwa guru memang benar memanfaatkan media 

pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan IPS. Guru terlihat 

menggunakan media sebagai wadah untuk membiasakan siswa untuk 

tolong-menolong dengan siswa, dengan cara meminta siswa untuk peka 

terhadap apa yang mereka lihat.  
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Guru meminta untuk siswa membawakan dan memasangkan 

media yang guru bawa dan siswa tanpa malu sudah berebut untuk 

menolong guru, sepertinya hal seperti ini sudah sering guru lakukan 

guna menanamkan sikap tolong menolong dalam diri siswa. Selanjutnya 

guru menggunakan media guna menyampaikan materi dan juga 

menanamkan sikap saling menghargai pendapat antara sesama teman.77 

Dengan demikian peneliti menilai dari hasil wawancara dan juga 

observasi, interaksi yang terjadi antara guru dan siswa sudah cukup 

mengagumkan karena guru memanfaatkan seluruh fasilitas 

pembelajaran guna menciptakan interaksi yang hangat dan juga tidak 

luput untuk menanamkan nilai-nilai sikap sosial selain dari target guru 

untuk menyelesaikan materi guru tetap memperhatikan makna 

pembelajaran IPS yang sesungguhnya.  

Guru bisa menjadi figur posisi yang peserta didik inginkan, 

terkadang guru jadi orang tua bagi peserta didik yang membimbing dan 

mengarahkan, guru juga bisa jadi sahabat bagi peserta didik untuk 

melakukan pendekatan guna menanamkan nilai-nilai sikap sosial. 
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e. Evaluasi Pembelajaran yang Digunakan Guru untuk Menanamkan Nilai 

Sikap Sosial. 

Untuk menilai atau mengapresiasi sikap sosial peserta didik 

dibutuhkan evaluasi pembelajaran, dikutip dari hasil wawancara 

diperoleh data sebagai berikut : 

Peneliti  : Apakah bapak melakukan pengumpulan data dalam 

pembelajaran IPS secara kognitif, afektif, dan 

psikomotorik? 

Pak Arsyil : Iya sesuai dengan RPP. Evaluasi atau hasil akhir dari 

pencapaian pada diri siswa dalam pembelajaran IPS 

saya menggunakan 3 penilaian yaitu kognitif, afektif, 

dan psikomotoriknya jadi saya nilai semua.78 

Merujuk pada lembar observasi guru yang telah disiapkan 

peneliti, guru mendapatkan nilai 4 pada indikator Evaluasi Pembelajaran 

yang artinya “Baik”. Karena bagi peneliti guru sudah memperhatikan 

aspek yang sesungguhnya perlu diapresiasi guna membentuk sikap 

sosialnya.  

Guru memberikan penilaian kepada peserta didik yang 

dinyatakan telah mencapai afektif yang guru persiapkan. Kemudian 

apabila ada siswa yang kurang mencapai maka guru akan memberikan 

                                                             
78 Muhammad Arsyil A.L S.Pd, Hasil Wawancara Guru Mata Pelajaran IPS Kelas V MIN 11 

Bandar Lampung. (Bandar Lampung: 16 Mei 2017, 09.00). 



 

catatan kecil, dan akan disampaikan kepada wali murid pada saat rapat 

wali murid, atau pada saat pengambilan rapor bayangan ataupun rapor 

yang asli.  

Hal tersebut memang sudah menjadi tradisi madrasah guna 

menciptakan komunikasi yang baik antara Sekolah, Guru, dan Wali 

Murid untuk sama-sama melakukan yang terbaik untuk peserta didik. 

Guru juga menjadikan evaluasi pembelajaran IPS sebagai umpan balik 

untuk mengukur keberhasilan guru dalam mengajar.79  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa strategi 

pembelajaran IPS guru terkait sikap sosial siswa kelas V MIN 11 

Bandar Lampung sudah baik, inofatif, dan mencerminkan pembelajaran 

IPS yang banyak mengandung amanat nilai-nilai sikap sosial. 

2. Hasil Penanaman Sikap-sikap Sosial Siswa Melalui Pembelajaran IPS 

Pada Siswa Kelas V MIN 11 Bandar Lampung. 

Sikap sosial merupakan sikap seseorang dalam menanggapi orang 

lain di lingkungannya. Oleh karena itu, sikap sosial dapat dilihat dari cara 

seseorang memperlakukan orang lain saat interaksi. Sikap sosial sudah 

cukup tampak dalam diri peserta didik kelas V MIN 11 Bandar Lampung. 
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a. Hasil Penanaman Sikap Sosial Kejujuran Terhadap Siswa Kelas V. 

Penanaman sikap sosial terhadap siswa kelas V sudah cukup baik 

secara keseluruhan. Setiap individu pada diri siswa sudah tertanam nilai-

nilai sikap sosialnya. Merujuk pada hasil angket tertutup yang 

dikerjakan oleh salah seorang peserta didik A.P, pada indikator 

kejujuran menjawab sangat setuju yang artinya ia memiliki kejujuran 

sangat baik karena A.P tidak pernah mencontek pekerjaaan milik 

teman.80  

Jawaban dari angket peserta didik tersebut tidak terbantahkan 

oleh peneliti, karena hasil observasi pada pembelajaran IPS memang 

mereka senang bekerja sama, tetapi tidak dengan semua hal. Apabila 

guru sudah memerintahkan untuk tugas dan dikerjakan sendiri, peserta 

didik dengan sigap mengerjakan dan menutupi jawaban mereka 

menggunakan buku.  

Mereka terlihat jujur dalam mengerjakan soal dan percaya diri 

dengan kemampuan mereka sendiri.81 Tetapi hal tersebut tidak bisa 

peneliti benarkan oleh semua peserta didik, ada juga peserta didik yang 
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menjawab dengan demikian, peserta didik I.N.R menjawab ragu-ragu 

yang artinya cukup baik.82 

Hasil di lapangan yang peneliti dapatkan memang ada juga yang 

demikian, siswa yang kurang mampu mengerjakan soal terlihat tengok 

kanan-kiri melihat pekerjaan teman. Tetapi hal seperti ini tidak terjadi 

dalam diri seluruh siswa, hanya ada beberapa siswa yang memiliki 

kepribadian tidak jujur dan kurang percaya diri dengan kemampuan 

yang ia miliki. Tetapi secara keseluruhan siswa kelas V sudah memiliki 

kepribadian jujur yang baik.  

Dalam pembelajaran IPS guru juga sering memerintahkan siswa 

untuk mengembalikan tipe-x yang dipinjamkan oleh sesama teman, 

mereka diajarkan untuk bisa membedakan mana pena milik sendiri dan 

mana pena milik teman begitupun dengan barang-barang yang lainnya. 

Peserta didik diajarkan untuk bersikap jujur dalam hal apapun, peneliti 

menilai kejujuran kelas V sudah cukup baik, selama melakukan 

penelitian, peneliti tidak menemukan gejala masalah siswa menangis 

atau gaduh karena kehilangan barang atau sebagainya.  

Hal tersebut dapat diartikan bahwa sikap sosial kejujuran kelas V 

belum sepenuhnya memenuhi sub. Indikator yang peneliti ukur, hanya 
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berkisar 70% untuk peneliti simpulkan yang memiliki sikap sosial 

kejujuran yang baik artinya berhenti pada nilai baik.83 

Hal demikian terjadi karena adanya kesadaran dalam diri 

pendidik untuk menanamkan nilai-nilai sikap sosial, yang diharapkan 

menjadi bekal dan tidak terjadi sementara tetapi terus-menerus 

dilakukan oleh siswa. Hal ini lah yang menjadikan MIN 11 Bandar 

Lampung menjalankan komunikasi yang baik dengan orang tua siswa 

atau wali murid. 

 Hal ini dapat dipahami bahwa pendidik sudah sangat sadar 

dengan kewajiban untuk menanamkan nilai sikap sosial. Guru juga juga 

terlihat sadar bahwa sebenarnya bukan saja ada pada pundaknya 

penanaman nilai-nilai sikap sosial itu dilakukan tetapi juga orang tua 

siswa yang lebih sering bertatap muka dan lebih banyak lagi membekali 

guna meringkan tugasnya sebagai pendidik yang hanya bertemu dengan 

siswa dalam beberapa jam saja.  

Observasi yang peneliti lakukan juga mengarah bahwa guru 

tidak saja baik dalam pembelajaran IPS, observasi menunjukkan bahwa 

guru juga terlihat senang berinteraksi dengan siswa meski di luar jam 

pembelajaran. Guru terlihat mencontohkan hal-hal baik di luar 
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pembelajaran. Seperti tetap bertutur kata dengan lembut dan santun 

dengan siswa dan rekan guru lainnya.  

b. Hasil Penanaman Sikap Sosial Sopan Santun Terhadap Siswa Kelas V. 

Hasil angket tertutup yang diisi oleh salah satu peserta didik 

M.S.N menjawab setuju pada indikator sopan santun yang artinya baik. 

Hasil keseluruhan angket tertutup yang dikerjakan oleh siswa mereka 

secara keseluruhan menjawab “sangat setuju dan setuju”.84  

Hasil observasi yang dilakukan peneliti memang menunjukkan 

siswa kelas V senang bertutur kata sopan dengan sesama teman dan 

takut untuk menyinggung perasaan teman, observasi pada indikator 

yang sama, menunjukkan bahwa siswa kelas V sudah memiliki 

kepribadian menghormati orang yang lebih tua.  

Mereka tidak membedakan seseorang untuk di hormati, 

meskipun penjaga sekolah peneliti menilai bahwa siswa kelas V tetap 

hormat dan bertutur kata dengan sopan. Dengan demikian peneliti dapat  

menyimpulkan bahwa sikap sosial toleransi yang siswa miliki sudah 

mencapai 90%, yang artinya sangat baik.85 
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c. Hasil Penanaman Sikap Sosial Toleransi Terhadap Siswa Kelas V. 

Peserta didik kelas V juga sudah memiliki sikap sosial toleransi, 

yaitu terlihat dari cara mereka tidak membeda-bedakan teman saat 

bergaul. Pada saat jam istrahat mereka bergaul dengan semua anggota 

kelas pada umumnya. Observasi yang peniliti lakukan merujuk pada hal, 

memang mereka membentuk kelompok-kelompok bermain dalam jam 

istrahat bisa dikatakan teman dekat.  

Tetapi di luar dari semua itu bukan berarti mereka tidak 

menyukai dengan siswa yang lainnya, mereka tetap bertegur sapa dan 

akrab satu sama lain. Dalam pembelajaran juga terlihat mereka saling 

menghargai pendapat satu sama lain. 

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa penanaman sikap 

sosial toleransi pada siswa kelas V MIN 11 Bandar Lampung sudah 

tertanam dengan kategori Baik 80%. Merujuk pada hasil observasi 

peneliti terhadap siswa kelas V dan hasil angket yang diisi oleh peserta 

didik. 

d. Hasil Penanaman Sikap Sosial Disiplin Diri Pada Siswa Kelas V. 

Nilai sikap sosial disiplin diri yang di miliki oleh siswa kelas V 

cukup baik, namun ada beberapa peserta didik yang belum memenuhi 

indikator dari disiplin diri yang telah peneliti tentukan guna bekal 

observasi.  



 

Hasil angket tertutup yang diisi oleh salah seorang peserta didik 

I.A.S menjawab ragu-ragu yang artinya cukup baik.86 Hal ini juga 

sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti. Bahwa 

masih ada beberapa siswa yang kurang memiliki sikap disiplin diri 

dalam menjalankan tugas kewajiban piket kelas, terlebih guru 

sebenarnya sudah menghimbau siswa untuk melaksanakan piket terlebih 

dahulu sebelum pulang.  

Tetapi fakta di lapangan adalah peserta didik yang sudah 

dijemput oleh orang tua, atau teman yang tidak piket secara bersamaan 

mereka memilih untuk meninggalkan kewajibannya karena takut 

ditinggal. Tetapi hal demikian tidak terjadi menyuluruh, siswa yang 

memiliki disiplin diri yang baik dan sikap tanggung jawab terhadap 

kewajibannya akan tetap melaksanakan piket kelas terlebih dahulu 

meski sudah dijemput.  

Jadi yang menjadi kesimpulan tidak seluruh siswa memliki 

disiplin diri yang rendah hanya beberapa saja. Indikator lain dari disiplin 

diri yaitu berangkat sekolah dengan tepat waktu. Observasi peneliti pada 

indikator ini peserta didik terlihat aman dan baik. Tidak ada siswa yang 

urakan dan berangkat sekolah terlambat.  
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Seluruh peserta didik displin berangkat sekolah sebelum bel 

tanda masuk berbunyi. Dengan demikian dapat peneliti simpulkan sikap 

sosial disiplin diri kelas V secara keseluruhan mendapatkan persentase 

70%, yang artinya cukup baik.87 

e. Hasil Penanaman Sikap Sosial Tolong Menolong Terhadap Siswa Kelas 

V. 

Pada indikator tolong-menolong, peneliti menilai sudah sangat 

baik. Kelas V MIN 11 Bandar Lampung sudah baik dalam indikator ini 

dan sudah tertanam. Bukan saja karena dalam praktikknya guru sering 

menanamkan tetapi dalam keseharian ternyata siswa memang sudah 

mengamalkannya.  

Hasil angket tertutup yang diisi oleh salah satu peserta didik E.W 

menjawab sangat setuju pada indikator ini, yang artinya sangat baik.88 

Merujuk hasil observasi yang dilakukan peneliti, pada hakikatmya 

seluruh siswa kelas V senang membantu guru. Mereka bahkan berebut 

ketika guru meminta menghapuskan papan tulis, atau pertolongan 

seperti mengambilkan buku, sampai memasangkan kabel guna 

memasang media pembelajaran. Mereka terlihat sudah mencapai titik 

suka tolong menolong.  
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Hal lain juga tersorot ketika pembelajaran IPS berlangsung, pada 

saat berkelompok-kelompok mereka terlihat senang bekerja sama dan 

saling tolong menolong dalam memecahkan masalah yang guru 

sampaikan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa nilai sikap sosial 

tolong menolong  kelas V MIN 11 Bandar Lampung sudah tertanam 

90%  dengan kategori “Sangat Baik”.89 

D. Analisis Data Penelitian 

Menurut teori yang diungkapkan sebelumnya, sikap sosial menurut Abu 

Ahmadi adalah kesadaran individu yang menentukan perbuatan yang nyata, 

yang berulang-ulang terhadap objek sosial.90 Adapun yang dimaksud dengan 

objek sosial menurut Abu Ahmadi adalah kelompok-kelompok baik kelompok 

kecil maupun kelompok besar dalam tatanan sosial.Sikap sosial  merupakan  

satu  predisposisi  atau kecenderungan  untuk bertingkah laku dengan satu cara 

tertentu terhadap orang lain.  

Selain itu dapat diartikan sebagai satu sikap yang terarah kepada tujuan-

tujuan sosial, sebagai lawan dari sikap yang terarah kepada tujuan-tujuan 

pribadi. Thomas Lickona dalam bukunya menjelaskan nilai-nilai sikap sosial 

yang seharusnya ditanamkan di sekolah adalah kejujuran, sopan santun, 

toleransi, disiplin diri, dan tolong menolong.91 Sepakat dengan Thomas Lickona, 
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Nurul Zuriah juga mengatakan hal yang tidak jauh berbeda dalam bukunya 

mengenai indikator nilai-nilai sikap sosial yang harus ditanamkan di SD/MI 

dalam bukunya.92 

Selama melakukan penelitian diperoleh data terkait sikap sosial peserta 

didik yang tampak dan kurang tampak dalam diri peserta didik kelas V MIN 11 

Bandar Lampung. Dari indikator sikap sosial yang sudah peneliti jabarkan 

sebelumnya, indikator sikap sosial yang tampak dan kurang tampak terdapat 

dalam tabel: 

Tabel 10. Sikap Sosial Siswa yang Tampak dan Kurang Tampak 

No Indikator Sikap Sosial 
Tampak Kurang Tampak 

1. Kejujuran 
(Sub. Indikator dapat 
membedakan barang milik 
pribadi dan mana milik teman). 

Kejujuran 
(Sub. Indikator tidak berbuat 
curang pada saat mengerjakan 
tugas). 

2. Sopan santun 
(Dalam seluruh Sub. Indikator). 

- 

3. Toleransi 
(Dalam seluruh Sub. Indikator). 

- 

4. Disiplin diri 
(Sub. Indikator berangkat 
sekolah dengan tepat waktu). 

Disiplin diri 
(Sub. Indikator melaksanakan 
kewajiban piket kelas). 

5. Tolong Menolong 
(Dalam seluruh Sub. Indikator). 

- 

 
Sikap sosial yang tampak dan kurang tampak tersebut merupakan buah 

dari hasil interaksi sosial peserta didik yang baik, sesuai dengan teori Abu 

Ahmadi, interaksi sosial adalah suatu hubungan antara individu atau lebih, 
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dimana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau 

memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya.93  

Sesuai dengan pendapat Popenoe dalam buku Dadang Supardan, 

menyatakan “Interaksi sosial adalah proses sosial yang menyangkut hubungan 

timbal balik antar pribadi, kelompok, maupun pribadi dengan kelompok”.94 

Berkaitan dengan teori Abdullah Idi dalam bukunya, manusia pada kenyataannya 

tidak dapat hidup sendiri, ia tidak dapat berpisah dengan manusia lain dalam 

pergaulan sehari-hari. Manusia senantiasa hidup dalam kelompok-kelompok baik 

kelompok kecil maupun kelompok besar.  

Untuk dapat hidup bersama dengan orang lain dalam kelompok-kelompok 

itu, orang harus dapat menyesuaikan diri. Kemampuan menyesuaikan diri adalah 

menyamakan dirinya atau menganggap dirinya sebagai orang lain. Dalam bahasa 

jawa disebut tepo seliro, artinya menganggap orang lain sebagai dirinya sendiri.95   

Sesuai dengan teori Piaget dalam buku Hudiyono bahwa “masa kanak-

kanak akhir berada dalam tahap operasi konkret dalam berpikir yaitu usia 7-12 

tahun, yang mana merupakan usia anak Sekolah Dasar. Dalam perkembangan 

berpikirnya, anak mulai berfikir logis terhadap objek yang konkret, rasa egonya 

berkurang dan mulai bersikap sosial”.96  

Kaitannya dengan sikap sosial, Thomas Lickona dalam bukunya 
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memaparkan: 

6) Kejujuran adalah salah satu bentuk nilai. Dalam hubungannya dengan 

manusia, berarti adanya perilaku tidak menipu, berbuat curang, atau 

mencuri. Ini merupakan salah satu cara dalam menghormati orang lain.  

7) Sopan santun berkaitan dengan menghormati orang lain atau orang yang 

lebih tua. Jika kita menghormati orang lain, berarti kita menghargai mereka. 

8) Toleransi  merupakan  bentuk  refleksi  dari  sikap  hormat,  sebuah sikap 

yang memiliki kesetaraan dan tujuan bagi mereka yang memiliki 

pemikiran, ras, dan keyakinan berbeda-beda. Toleransi adalah sesuatu 

yang membuat dunia setara dari berbagai bentuk perbedaan.97 

Selaras dengan pendapat Thomas Lickona, Nurul Zuriah dalam bukunya 

juga memaparkan indikator dari sikap sosial  

9) Disiplin diri, penanaman nilai disiplin diri dapat dimulai dari tanggung 

jawab dalam melaksanakan piket kelas. 

10) Tolong menolong adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan adanya 

kesadaran dan kemauan untuk bersama-sama, saling membantu, dan saling 

memberi tanpa pamrih.98  

Selanjutnya adalah Pembelajaran IPS, Menurut Wina Sanjaya dalam 

bukunya, mengatakan : “Pembelajaran adalah proses kerja sama antara guru dan 

siswa dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada baik potensi 
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yang bersumber dari dalam diri siswa itu sendiri seperti minat, bakat dan 

kemampuan dasar yang dimiliki termasuk gaya belajar maupun potensi yang ada 

di luar diri siswa untuk mencapai tujuan belajar tertentu. 

Sebagai suatu proses kerja sama, pembelajaran tidak hanya 

menitikberatkan pada kegiatan guru atau kegiatan siswa saja, akan tetapi guru 

dan siswa secara bersama-sama berusaha mencapai tujuan pembelajaran yang 

telah ditentukan. Dengan demikian, kesadaran dan keterpahaman guru dan siswa 

akan tujuan yang harus dicapai dalam proses pembelajaran merupakan syarat 

mutlak yang tidak bisa ditawar, sehingga dalam prosesnya, guru dan siswa 

mengarah pada tujuan yang sama.99 

Berkaitan dengan IPS, Menurut Banks dalam buku Ahmad Susanto 

menyatakan, “Pembelajaran IPS merupakan bagian dari kurikulum di Sekolah 

yang bertujuan untuk membantu mendewasakan siswa supaya dapat 

mengembangkan pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan nilai-nilai dalam rangka 

berpartisipasi di dalam masyarakat, negara, dan bahkan dunia.  

Banks menekankan begitu pentingnya pendidikan IPS diterapkan di 

sekolah-sekolah, mulai dari tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi, terutama di 

sekolah dasar dan menengah. Didukung dengan teori Jarolimek pembelajaran 

IPS berhubungan erat dengan pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan nilai-nilai 

yang memungkinkan siswa berperan serta dalam kelompok masyarakat dimana ia 

tinggal. Kedua pengertian di atas, yang diberikan oleh Banks dan Jarolimek 
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menekankan kepada upaya pembentukan moral anak sebagai warga negara atau 

anggota masyarakat yang mampu berperan serta dalam kelompok hidupnya.100 

Selama melakukan penelitian diperoleh data mengenai pembelajaran IPS 

yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik kelas V MIN 11 Bandar 

Lampung. Dari indikator pembelajaran IPS yang sudah peneliti jabarkan 

sebelumnya, indikator yang tampak dan kurang tampak dapat di lihat pada tabel 

di bawah ini: 

Tabel 11. Indikator Pembelajaran IPS yang Tampak dan Kurang Tampak 

No Indikator Pembelajaran IPS 
Tampak Kurang Tampak 

1. Kemampuan Guru IPS 
(Dalam seluruh Sub. Indikator) 

- 

2. Rencana Pembelajaran IPS 
(Dalam semua Sub. Indikator) 

- 

3. Strategi Pembelajaran IPS 
(Dalam semua Sub. Indikator) 

- 

4. Media Pembelajaran IPS 
(Dalam semua Sub. Indikator) 

- 

5. Evaluasi Pembelajaran IPS 
(Dalam semua Sub. Indikator) 

- 

  
Hal ini berkaitan langsung dengan tujuan pembelajaran IPS menurut 

Sapriya sebagai berikut : 

5) Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan 

lingkungannya. 

6) Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, 

inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. 
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7) Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan. 

8) Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan berkompetisi dalam 

masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global.101 

Kaitannya dengan kemampuan guru IPS menurut Sri Esti Wuri 

Djiwandono adalah sebagai berikut: 

1) Memiliki pengetahuan tentang teori belajar dan tingkah laku manusia. 

2) Menunjukkan sikap dalam membantu siswa dalam belajar dan memupuk 

hubungan dengan manusia lain secara tulus. 

3) Menguasai mata pelajaran yang akan diajarkan. 

4) Mengontrol ketrampilan teknik mengajar sehingga memudahkan siswa 

belajar.102 

Kaitannya dengan rencana pembelajaran IPS, Dick dan Carrey dalam 

buku Amiruddin, berpendapat mengenai perencanaan pembelajaran yaitu 

dimaksudkan agar : 

4) Pada awal proses pembelajaran anak didik dapat mengetahui dan mampu 

melakukan hal-hal yang berkaitan dengan materi pada akhir pembelajaran. 

5) Adanya pertautan antara tiap komponen khususnya antara strategi 

pembelajaran dan hasil pembelajaran yang dikehendaki. 

6) Menerapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan dilakukan dalam 
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melakukan perencanaan desain pembelajaran.103 

Kaitannya dengan strategi pembelajaran IPS, menurut Johnson dalam 

buku Isjoni “Cooperative Learning adalah mengerjakan sesuatu bersama-sama 

dengan saling membantu satu sama lainnya sebagai satu tim untuk mencapai 

satu tujuan bersama. Cooperative Learning berarti juga belajar bersama-sama 

dengan saling membantu satu sama lainnya dalam belajar dan memastikan setiap 

orang dalam kelompok mencapai tujuan atau tugas yang telah ditentukan 

sebelumnya”.104 

Kaitannya dengan media pembelajaran IPS, menurut Wina Sanjaya dalam 

bukunya. Media pembelajaran memiliki fungsi dan berperan sebagai berikut : 

5) Menangkap suatu objek atau peristiwa-peristiwa tertentu 

6) Memanipulasi keadaan, peristiwa, atau objek tertentu. 

7) Menambah gairah dan motivasi belajar siswa. 

8) Media pembelajaran memiliki nilai praktis.105 

Kaitannya dengan evaluasi pembelajaran IPS SD/MI, fungsi evaluasi 

dalam pembelajaran adalah : 

4) Alat yang penting sebagai umpan balik bagi siswa 

5) Alat yang penting untuk mengetahui bagaimana ketercapaian siswa dalam 

menguasai tujuan yang telah ditentukan. 

6) Memberikan informasi untuk mengembangkan program kurikulum.106 
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Dari penelitian dan pembahasan yang sudah peneliti gambarkan dan 

deskripsikan maka dapat dipahami bahwa, penanaman sikap sosial melalui 

pembelajaran IPS pada siswa kelas V: 

1) Penanaman Sikap Sosial Melalui Pembelajaran IPS Pada Siswa Kelas V MIN 

11 Bandar Lampung, dapat ditanamkan melalui pembelajaran IPS dengan cara 

menanamkan nilai-nilai sikap sosial siswa dengan strategi pembelajaran IPS, 

kemampuan guru memberikan contoh sikap interaksi yang baik kepada siswa 

baik di dalam kelas maupun di luar kelas, mengkaitkan materi pelajaran IPS 

dengan nilai-nilai sikap sosial dan dengan memberikan kalimat-kalimat positif 

yang mengandung nilai sikap sosial diawal pembelajaran, menggunakan 

media pembelajaran IPS, dan melakukan evaluasi terkait sikap sosial.  

2) Hasil Penanaman Sikap-sikap Sosial Siswa Kelas V Melalui Pembelajaran 

IPS Pada Siswa Kelas V MIN 11 Bandar Lampung, sudah tertanam dengan 

kategori “Baik”. Guru terlihat sudah berhasil menanamkan nilai sikap sosial 

sesuai dengan indikator-indikator yang telah peneliti jabarkan, yaitu: 

Kejujuran, Sopan Santun, Disiplin Diri, Toleransi, dan Tolong Menolong. 

Dalam diri peserta didik belum memenuhi seluruh Sub.Indikator kejujuran 

dan disiplin diri, ini dikarenakan keberagaman individu 37 siswa kelas V. 

Tetapi peneliti menilai secara keseluruhan sikap sosial siswa kelas V MIN 11 

Bandar Lampung Baik. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1)  Penanaman Sikap Sosial Melalui Pembelajaran IPS Pada Siswa Kelas V MIN 

11 Bandar Lampung, dapat ditanamkan melalui pembelajaran IPS dengan cara 

menanamkan nilai-nilai sikap sosial siswa dengan strategi pembelajaran IPS, 

kemampuan guru memberikan contoh sikap interaksi yang baik kepada siswa 

baik di dalam kelas maupun di luar kelas, mengkaitkan materi pelajaran IPS 

dengan nilai-nilai sikap sosial dan dengan memberikan kalimat-kalimat positif 

yang mengandung nilai sikap sosial diawal pembelajaran, menggunakan 

media pembelajaran IPS, dan melakukan evaluasi terkait sikap sosial.  

2) Hasil Penanaman Sikap-sikap Sosial Siswa Kelas V Melalui Pembelajaran 

IPS Pada Siswa Kelas V MIN 11 Bandar Lampung, sudah tertanam dengan 

kategori “Baik”. Guru terlihat sudah berhasil menanamkan nilai sikap sosial 

sesuai dengan indikator-indikator yang telah peneliti jabarkan, yaitu: 

Kejujuran, Sopan Santun, Disiplin Diri, Toleransi, dan Tolong Menolong. 

Dalam diri peserta didik belum memenuhi seluruh Sub.Indikator kejujuran 

dan disiplin diri, ini dikarenakan keberagaman individu 37 siswa kelas V. 

Tetapi peneliti menilai secara keseluruhan sikap sosial siswa kelas V MIN 11 



 

Bandar Lampung Baik. 

3) Saran 

Saran yang diberikan sebagai berikut: 

1. Bagi sekolah, meningkatkan program-program sekolah yang berkaitan 

dengan pembentukan sikap sosial peserta didik. Misalnya yang berkaitan 

dengan tata tertib siswa, keteladanan guru, dan penyampaian nasehat saat 

upacara bendera. 

2. Bagi guru, lebih mengembangkan lagi strategi pembelajaran IPS dan 

mengeksplor lebih jauh kemampuan guru dan lebih mengembangkan lagi 

strategi pembelajaran IPS yang sudah dilaksanakan dengan strategi 

pembelajaran Kooperatif lainnya guna tercapainya tujuan pembelajaran IPS 

secara utuh untuk menanamkan nilai-nilai sikap sosial pada diri peserta didik 

terutama pada sikap sosial kejujuran dan disiplin diri. 

3. Bagi siswa, dapat lebih meningkatkan sikap sosial khususnya di lingkungan 

sekolah guna bekal hidup dan bergaul dalam masyarakat. Sikap sosial yang 

harus lebih ditingkatkan: 

a) Tidak mencontek pekerjaan teman dan lebih percaya diri dengan 

kemampuan sendiri. 

b) Sadar akan kewajiban piket kelas. 

4. Bagi penelitian selanjutnya, dapat mengkaji lebih lanjut mengenai sikap 

sosial siswa. 
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Lembar Observasi Guru 

Nama Guru  : M. Arsyil Azim Lubara, S.Pd 
Nama Sekolah  : MIN 11 Bandar Lampung 
Kelas/Semester  : V (Lima) / 2 (Dua) 
Mata Pelajaran  : IPS 
Hari danTanggal  :  
 

No Variabel Indikator Sub. Indikator Skor 
1. Pembelajaran 

IPS 
Kemampuan 
guru IPS 

Kemampuan guru IPS 
dalam berinteraksi dengan 
peserta didik dalam 
pembelajaran IPS. 

4 

Sikap guru dalam 
membantu siswa belajar 
dan memupuk hubungan 
dengan manusia lain secara 
tulus. 

4 

2. Rencana 
Pembelajaran 
IPS 

Melakukan apresepsi pada 
awal pembelajaran. 

5 

Pertautan tiap komponen 
RPP dengan hasil 
pembelajaran yang 
dikehendaki. 

4 

3. Strategi 
Pembelajaran 
IPS 

Guru menyampaikan pesan 
nilai-nilai sosial 
menggunakan strategi 
dalam pembelajaran IPS. 

5 

Guru melaksanakan 
pembelajaran secara 
kooperatif. 

5 

 
 

4. 

Media 
Pembelajaran 
IPS 

Guru menggunakan media 
pembelajaran guna 
mencapai tujuan pendidikan 
IPS. 

4 

Media yang di gunakan 
guru dapat menambah 
gairah dan motivasi belajar 
siswa. 

4 

5. Evaluasi 
Pembelajaran 

Guru memberikan evaluasi 
dalam pembelajaran IPS 

4 



 

IPS sebagai umpan balik bagi 
siswa. 
Guru melakukan 
pengumpulan data dalam 
pembelajaran IPS secara 
Kognitif, Afektif, dan 
Psikomotorik. 

5 

 

Keterangan Skor Nilai:        
   
5 : Sangat Baik   
4  : Baik          
3  : Cukup Baik        
2  : Kurang     
1 : Sangat Kurang 
 

Teknik Penilaian Kinerja Guru IPS 
Catatan: 

1. Skor maksimum ideal 50 
2. Jumlah skor merupakan sekor mentah 

 
NP = ���� �	100%  NP= 4450�	100% = 88% 

Keterangan:  
NP = Nilai persen yang dicari 
JS = Jumlah skor sikap sosial siswa 
SM = Skor maksimum ideal dari aspek yang diamati 
100 = Bilangan tetap 
Keterangan Persentase: 

No. Persentase Kategori Nilai 
1 81%-100% Sangat Baik 
2 61%-80% Baik 
3 41%-60% Cukup Baik 
4 21%-40% Kurang Baik 
5 <21% Sangat Kurang 

 

Guru mendapatkan rekapitulasi nilai obsevasi sebesar 88% yang artinya adalah 
Sangat Baik. 



 

LEMBAR WAWANCARA GURU IPS KELAS V 

 

Nama   : M. Arsyil Azim Lubara, S.Pd  

Guru Mata Pelajaran  : IPS 

No Indikator 
Pembelajaran 

IPS 

Indikator Pertanyaan Jawaban 

1. Kemampuan 
guru IPS 

Bagaimana cara bapak 
berinteraksi dengan 

siswa dalam 
pembelajaran IPS? 

 

Cara saya berinteraksi dengan 
siswa ya saya selalu jadi diri 
saya sendiri, saya tidak pernah 
jadi orang lain supaya siswa itu 
segan dan menyukai saya. Dalam 
pembelajaran saya selalu 
melibatkan siswa. 

2. Rencana 
Pembelajaran 

IPS 

Apakah bapak 
melakukan apresepsi 

pada awal pembelajaran 
IPS? Mengapa? 

Pasti, gunanya untuk memancing 
siswa supaya lebih semangat 
sebelum memulai pembelajaran 
dan lebih aktif pada saat 
pembelajaran berlangsung. 

3. Strategi 
Pembelajaran 

IPS 

Apakah bapak 
menyampaikan pesan 

nilai-nilai sosial 
menggunakan strategi 
dalam pembelajaran 

IPS? Mengapa? 

Kalau menurut saya, ya. Tetapi 
saya tidak pernah beranggapan 
bahwa harus menggunakan 
strategi ini itu. Semua kembali 
lagi pada saya, yang jelas kreatif 
sebagai seorang guru itu harus 
ya, apalagi sekarang kan strategi 
itu banyak sekali  guna 
mempermudah pekerjaan kita ini 
sebagai guru, yang jelas agar 
lebih menarik lah. Strategi yang 
saya pilih biasanya strategi yang 
bisa membantu saya sebanyak 
mungkin, berkelompok 
kelompok misalnya karena 
dengan demikian banyak sekali 
hal yang bisa saya amanatkan 
guna menanamkan sikap sosial 
pada diri siswa. 



 

4. Media 
Pembelajaran 

IPS 

Bagaimana cara bapak 
menggunakan media 
pembelajaran guna 

mencapai tujuan 
pendidikan IPS? 

Pada dasarnya semua media itu 
mendukung dalam mencapai 
tujuan pembelajaran IPS, tapi 
ada tapinya semua kembali lagi 
pada diri kami sebagai guru mau 
apa tidak memperhatikan tujuan 
pembelajaran IPS. Kalau saya 
media itu penting selain alat 
bantu pembelajaran, saya jadi 
bisa mengamanatkan nilai sikap 
sosial melalui media. 

5. Evaluasi 
Pembelajaran 

Apakah bapak 
melakukan 

pengumpulan data 
dalam pembelajaran IPS 
secara Kognitif, Afektif, 

dan Psikomotorik? 

Iya sesuai dengan RPP. Evaluasi 
atau hasil akhir dari pencapaian 
pada diri siswa dalam 
pembelajaran IPS saya 
menggunakan 3 penilaian yaitu 
kognitif, afektif, dan 
psikomotoriknya jadi saya nilai 
semua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LEMBAR ANGKET SISWA 

 
Nama  : 
Kelas  : 
Sekolah : 
 
A. Petunjuk Pengisian 

Berilah tanda cek (√) pada kolom jawaban di bawah ini sesuai dengan 
kepribadian sikap sosial yang kalian miliki. 
 
No Pernyataan Jawaban 

SS S RR TS STS 
1. Saya mengerjakan tugas dari Guru 

dengan jujur. 
     

2. Saya percaya akan kemampuan diri 
sendiri. 

     

3. Saya dapat membedakan barang-
barang milik sendiri dan milik teman. 

     

4. Saya mengembalikan barang teman 
setelah meminjam. 

     

5. 
 

Saya bertutur kata lembut dan santun 
kepada guru dan teman-teman. 

     

6. Saya tetap bertutur kata lembut dan 
santun terhadap orang yang lebih tua. 

     

7. Saya menghormati guru. 
 

     

8. Saya menghormati orang yang lebih 
tua. 

     

9. Saya berteman dengan semua teman 
di kelas. 

     

10. Saya berteman tanpa memilih-milih.      

11. Saya dapat menghargai pendapat 
teman. 

     

12. Saya memperhatikan guru apabila 
sedang menjelaskan. 

     

13. Saya sadar akan kewajiban piket 
kelas. 

     

14. Saya dapat tanggungjawab dengan 
kewajiban saya di sekolah. 
 

     



 

15. Saya berangkat sekolah lebih awal 
setiap hari. 

     

16. Saya berangkat sekolah sebelum bel 
masuk berbunyi. 

     

17. Saya senang apabila dapat membantu 
guru dan teman-teman. 

     

18. Saya ikhlas ketika membantu teman 
dan guru. 

     

19. Saya menyukai belajar kelompok 
dengan teman. 

     

20. 
 

Saya senang bekerja sama dengan 
teman pada saat belajar berkelompok. 

     

 
Keterangan Jawaban: 
SS  : Sangat Setuju  
S  : Setuju 
RR : Ragu-Ragu 
TS  : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
 
Keterangan Skor Nilai: 
SS  : 5 
S  : 4 
RR : 3 
TS  : 2 
STS : 1 

Teknik Penilaian Sikap Sosial Siswa 

Catatan: 

3. Skor maksimum ideal 100 
4. Jumlah skor merupakan sekor mentah 

 

NP = ���� �	100% 

Keterangan:  

NP = Nilai persen yang dicari 
JS = Jumlah skor sikap sosial siswa 
SM = Skor maksimum ideal dari aspek yang diamati 
100 = Bilangan tetap 
Keterangan Persentase: 



 

No. Persentase Kategori Nilai 
1 81%-100% Sangat Baik 
2 61%-80% Baik 
3 41%-60% Cukup Baik 
4 21%-40% Kurang Baik 
5 <21% Sangat Kurang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LEMBAR OBSERVASI SISWA 



 

 

Kelas/Semester : V (Lima) / 2 (Dua) 

Sekolah  : MIN 11 Bandar Lampung 

NO 
 

NAMA 
SISWA 

INDIKATOR SIKAP SOSIAL 

PERSEN-
TASE 

KEJUJURAN SOPAN SANTUN DISIPLIN DIRI TOLERANSI TOLONG 
MENOLONG 

Tidak 
berbuat 
curang 
pada 
saat 

menger-
jakan 
tugas 

Dapat 
membe-
dakan 
barang 
milik 

pribadi 
dan 

milik 
teman 

Menghor
mati guru 

atau 
orang 
yang 

lebih tua. 

Santun 
dalam 

bertutur 
kata 

terhadap 
guru dan 
sesama 
teman 

Berang
kat 

sekolah 
dengan 
tepat 
waktu 

Melak-
sanaka

n 
kewaji-

ban 
piket 

Tidak 
mem 
beda-
beda 
kan 

teman 

Meng
hargai 
penda

pat 
teman 

Senang 
bekerja 
sama 

Senang 
mem 
bantu 
guru 
atau 

teman 

1 Ainun N. 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 96% 

2 Alya 

Chintya 

4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 96% 

3 Alya Dwi 

A 

5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 96% 



 

4 Amelia 

Putri 

4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 98% 

5 Antika 

Lidya  

4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 96% 

6 Aprilia 

Eka F 

4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 96% 

7 Assyaiba 

N. 

4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 96% 

8 Bagas 3 4 4 4 5 3 5 4 4 5 82% 

9 Bagus 3 4 4 4 5 3 5 4 4 5 82% 

10 Bunga A.F 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 96% 

11 Denny L.R 3 4 4 5 5 3 5 4 4 5 84% 

12 Destya 

N.N 

5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 98% 



 

13 Diya Y. D 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 94% 

14 Eriksanudi

n  

4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 96% 

15 Fredy S 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 82% 

16 Ikhsan 

N.R 

3 5 5 5 5 3 5 4 4 5 88% 

17 Ilham 

Aripin  

3 5 4 4 5 3 5 4 4 5 84% 

18 Iluh 

Rahma A 

4 5 5 5 5 3 5 4 5 5 92% 

19 Iqbal 

Saputra 

4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 96% 

20 Isma 

Mulya  

4 5 4 4 5 3 5 5 5 5 90% 



 

21 M. Amar 

W. 

3 4 4 4 5 3 5 5 4 5 84% 

22 Mufida A. 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 94% 

23 M. Arifin 

S 

4 4 5 5 5 3 5 5 4 5 90% 

24 M. Luthfi 3 4 4 4 5 3 5 4 4 5 82% 

25 M. Ridho 

A 

3 4 4 4 5 3 5 4 4 5 82% 

26 M. Syauqi 

N 

5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 98% 

27 Mutiara M 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 96% 

28 Nabil A 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 96% 

29 Natasya S. 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 96% 

30 Rengga S 3 4 5 5 5 3 5 4 4 5 86% 



 

31 Rara S            

32 Refa L 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 98% 

33 Rendi W 3 4 4 4 5 3 5 4 4 5 82% 

34 Reva A 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 98% 

35 Revina I 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 94% 

36 Ridho D.A  3 4 4 4 5 3 5 4 4 5 82% 

37 Siti 

Khodijah 

5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 96% 

38 Syifa D.I 4 5 5 5 5 3 5 5 4 5 92% 

 

Keterangan Skor Nilai:           
5 : Sangat Baik            
4  : Baik          
3  : Cukup Baik        
2  : Kurang     
2 : Sangat Kurang 
 

 



 

Teknik Penilaian Sikap Sosial Siswa 
Catatan:



 

 
5. Skor maksimum ideal 50 
6. Jumlah skor merupakan sekor mentah 

 

NP = ���� �	100% 

Keterangan:  
NP = Nilai persen yang dicari 
JS = Jumlah skor sikap sosial siswa 
SM = Skor maksimum ideal dari aspek yang diamati 
100 = Bilangan tetap 
 

Keterangan Persentase: 

No. Persentase Kategori Nilai 
1 81%-100% Sangat Baik 
2 61%-80% Baik 
3 41%-60% Cukup Baik 
4 21%-40% Kurang Baik 
5 <21% Sangat Kurang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HASIL OBSERVASI GURU IPS PADA PEMBELAJARAN IPS  
KELAS V DI MIN 11 BANDAR LAMPUNG 

 

No Indikator 
Pemb. IPS 

Sub. Indikator Hasil 

1. Kemampuan 
Guru IPS 

Kemampuan guru IPS 
dalam berinteraksi 
dengan peserta didik 
dalam pembelajaran 
IPS. 

Guru sudah baik dalam berinteraksi 
dengan siswa dalam pembelajaran 
IPS. Interaksi yang luwes dan 
terjadi komunikasi dua arah. 

Sikap guru dalam 
membantu siswa belajar 
dan memupuk 
hubungan dengan 
manusia lain secara 
tulus. 

Guru sudah baik dalam memupuk 
hubungan dengan sesama teman 
secara tulus. Ini terlihat saat guru 
membagi kelompok pada saat 
pembelajaran IPS secara random. 

2. Rencana 
Pembelajaran 
IPS 

Melakukan apresepsi 
pada awal 
pembelajaran. 

Guru sangat baik melakukan 
apersepsi pada awal pembelajaran 
IPS. Ini terlihat saat guru 
memberikan pertanyaan “pada 
tanggal berapa Indonesia merdeka?” 
pada awal pembelajaran. 

Pertautan tiap 
komponen RPP dengan 
hasil pembelajaran yang 
dikehendaki. 

Guru sudah baik dalam mengaitkan 
tiap-tiap komponen dalam RPP 
degan hasil pembelajaran IPS serta 
memperhatikan relevansi 
pembelajaran IPS itu sendiri. 

3. Strategi 
Pembelajaran 
IPS 

Guru menyampaikan 
pesan nilai-nilai sosial 
menggunakan strategi 
dalam pembelajaran 
IPS. 

Guru sangat baik dalam 
menyampaikan pesan nilai-nilai 
sosial menggunakan strategi dalam 
pembelajaran IPS. Ini terlihat saat 
guru menajak setiap kelompok 
untuk saling bekerja sama dengan 
setiap anggota kelompok, dan untuk 
selalu menghargai pendapat teman. 

Guru melaksanakan 
pembelajaran secara 
kooperatif. 

Guru sangat baik dalam 
melaksanakan pembelajaran 
kooperatif. Guru membagi siswa 
dalam kelompok kecil pada saat 
pembelajaran IPS. 



 

4. Media 
Pembelajaran 
IPS 

Guru menggunakan 
media pembelajaran 
guna mencapai tujuan 
pendidikan IPS. 

Guru sudah baik menggunakan 
media pembelajaran guna mencapai 
tujuan pendidikan IPS. Hal ini 
dibuktikan dengan guru 
menampilkan gambar tokoh-tokoh 
proklamasi. 

Media yang di gunakan 
guru dapat menambah 
gairah dan motivasi 
belajar siswa. 

Guru sudah baik dalam 
menggunakan media guna 
menambah gairah dan motivasi 
belajar siswa. Terlihat saat guru 
memanfaatkan media untuk 
membuat siswa berlomba-lomba 
untuk bertanya. 

5. Evaluasi 
Pembelajaran 
IPS 

Guru memberikan 
evaluasi dalam 
pembelajaran IPS 
sebagai umpan balik 
bagi siswa. 

Guru sudah baik dalam memberikan 
evaluasi dalam pembelajaran IPS 
sebagai umpan balik bagi siswa. 
Terlihat saat guru memerintahkan 
siswa merangkum terjadinya 
peristiwa proklamasi kemerdekaan 
RI setelah selesai guru jelaskan. 

Guru melakukan 
pengumpulan data 
dalam pembelajaran IPS 
secara kognitif, afektif, 
dan psikomotorik. 

Guru sangat baik melakukan 
pengumpulan data dalam 
pembelajaran IPS secara kognitif, 
afektif, dan psikomotorik. Terlihat 
dari RPP guru, guru menilai siswa 
dari ke tiga aspek tersebut, 
kemudian guru membuat catatan 
kecil afektif siswa untuk 
disampaikan kepada wali murid, 
apabila ada sikap sosial yang salah 
pada diri siswa tersebut. 

 

 

 

 

 

 
  



 

HASIL WAWANCARA DENGAN GURU IPS KELAS V  
MIN 11 BANDAR LAMPUNG 

 

N
O 

INDIKATO
R 

PEMB. IPS 

SUB. 
INDIKATO

R 

PERTANYA
AN JAWABAN KESIMPULA

N 

1. Kemampua
n Guru IPS 

Kemampuan 
guru IPS 
dalam 
berinteraksi 
dengan 
peserta didik 
dalam 
pembelajaran 
IPS. 

Bagaimana 
cara bapak 
berinteraksi 
dengan siswa 
dalam 
pembelajaran 
IPS? 
 

Guru : Cara 
saya 
berinteraksi 
dengan siswa 
ya saya selalu 
jadi diri saya 
sendiri, saya 
tidak pernah 
jadi orang lain 
supaya siswa 
itu segan dan 
menyukai 
saya. Dalam 
pembelajaran 
saya selalu 
melibatkan 
siswa. 

Guru 
memiliki 
kemampuan 
dalam 
berinteraksi 
dengan 
peserta didik 
dalam 
pembelajaran 
IPS. Karena 
guru selalu 
melibatkan 
siswa dalam 
pembelajaran 
IPS. 

2. Rencana 
Pembelajara
n IPS 

Melakukan 
apresepsi 
pada awal 
pembelajaran
. 

Apakah bapak 
melakukan 
apresepsi pada 
awal 
pembelajaran 
IPS? 
Mengapa? 

Guru : Pasti, 
gunanya untuk 
memancing 
siswa supaya 
lebih 
semangat 
sebelum 
memulai 
pembelajaran 
dan lebih aktif 
pada saat 
pembelajaran 
berlangsung. 

Guru 
melakukan 
apresepsi 
pada awal 
pembelajaran. 
Guna siswa 
aktif pada saat 
pembelajaran 
berlangsung. 

3. Strategi 
Pembelajara
n IPS 

Guru 
menyampaik
an pesan 
nilai-nilai 
sosial 
menggunaka

Apakah bapak 
menyampaika
n pesan nilai-
nilai sosial 
menggunakan 
strategi dalam 

Guru : Kalau 
menurut saya, 
ya. Tetapi 
saya tidak 
pernah 
beranggapan 

Guru 
menggunakan 
strategi 
pembelajaran 
IPS guna 
mengamanatk



 

n strategi 
dalam 
pembelajaran 
IPS. 

pembelajaran 
IPS? 
Mengapa? 

bahwa harus 
menggunakan 
strategi ini itu. 
Semua 
kembali lagi 
pada saya, 
yang jelas 
kreatif sebagai 
seorang guru 
itu harus ya, 
apalagi 
sekarang kan 
strategi itu 
banyak sekali  
guna 
mempermudah 
pekerjaan kita 
ini sebagai 
guru, yang 
jelas agar 
lebih menarik 
lah. Strategi 
yang saya 
pilih biasanya 
strategi yang 
bisa 
membantu 
saya sebanyak 
mungkin, 
berkelompok 
kelompok 
misalnya 
karena dengan 
demikian 
banyak sekali 
hal yang bisa 
saya 
amanatkan 
guna 
menanamkan 
sikap sosial 
pada diri 

an nilai-nilai 
sikap sosial, 
tertutama 
dengan 
strategi yang 
berkelompok-
kelompok 



 

siswa. 
4. Media 

Pembelajara
n IPS 

Guru 
menggunaka
n media 
pembelajaran 
guna 
mencapai 
tujuan 
pendidikan 
IPS. 

Bagaimana 
cara bapak 
menggunakan 
media 
pembelajaran 
guna 
mencapai 
tujuan 
pendidikan 
IPS? 

Guru : Pada 
dasarnya 
semua media 
itu 
mendukung 
dalam 
mencapai 
tujuan 
pembelajaran 
IPS, tapi ada 
tapinya semua 
kembali lagi 
pada diri kami 
sebagai guru 
mau apa tidak 
memperhatika
n tujuan 
pembelajaran 
IPS. Kalau 
saya media itu 
penting selain 
alat bantu 
pembelajaran, 
saya jadi bisa 
mengamanatk
an nilai sikap 
sosial melalui 
media. 

Guru 
beranggapan 
bahwa media 
itu berperan 
dalam 
pembelajaran 
IPS. Karena 
media dapat 
membantu 
guru 
memperhatika
n relevansi 
pendidikan 
IPS itu 
sendiri. 

5. Evaluasi 
Pembelajara
n IPS 

Guru 
melakukan 
pengumpula
n data dalam 
pembelajaran 
IPS secara 
Kognitif, 
Afektif, dan 
Psikomotorik
. 

Apakah bapak 
melakukan 
pengumpulan 
data dalam 
pembelajaran 
IPS secara 
Kognitif, 
Afektif, dan 
Psikomotorik? 

Guru : Iya 
sesuai dengan 
RPP. Evaluasi 
atau hasil 
akhir dari 
pencapaian 
pada diri siswa 
dalam 
pembelajaran 
IPS saya 
menggunakan 
3 penilaian 
yaitu kognitif, 

Guru menilai 
semua ke tiga 
aspek 
pembelajaran 
sesuai dengan 
RPP dalam 
pembelajaran 
IPS. 



 

afektif, dan 
psikomotorikn
ya jadi saya 
nilai semua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HASIL PERBANDINGAN DATA DARI HASIL OBSERVASI DAN 
WAWANCARA GURU IPS KELAS V MIN 11 BANDAR LAMPUNG 

 

NO INDIKATOR 
PEMB. IPS 

SUB. 
INDIKATOR OBSERVASI WAWANCARA KESIMPULAN 

1. Kemampuan 
Guru IPS 

Kemampuan 
guru IPS dalam 
berinteraksi 
dengan peserta 
didik dalam 
pembelajaran 
IPS. 

Baik Guru : dalam 
berinteraksi 
dengan peserta 
didik dalam 
pembelajaran 
IPS selalu 
melibatkan siswa 
dalam 
pembelajaran 
IPS. 

 
 
 
Guru sudah baik 
dalam seluruh 
sub.indikator 
Kemampuan 
Guru IPS. 

Sikap guru 
dalam 
membantu 
siswa belajar 
dan memupuk 
hubungan 
dengan manusia 
lain secara tulus 

Baik - 

2. Rencana 
Pembelajaran 
IPS 

Melakukan 
apresepsi pada 
awal 
pembelajaran. 

Sangat Baik Guru : pada awal 
pembelajaran 
selalu 
memberikan 
apresepsi. Guna 
siswa aktif pada 
saat 
pembelajaran 
berlangsung. 

 
 
Guru sudah baik 
dalam seluruh 
sub.indikator 
Rencana 
Pembelajaran 
IPS. 

Pertautan tiap 
komponen RPP 
dengan hasil 
pembelajaran 
yang 
dikehendaki. 

Baik - 

3. Strategi 
Pembelajaran 

Guru 
menyampaikan 

Sangat Baik Guru : 
menggunakan 

 
 



 

IPS pesan nilai-nilai 
sosial 
menggunakan 
strategi dalam 
pembelajaran 
IPS. 

strategi 
pembelajaran 
IPS guna 
mengamanatkan 
nilai-nilai sikap 
sosial, tertutama 
dengan strategi 
yang 
berkelompok-
kelompok 

Guru sudah 
sangat baik 
dalam seluruh 
sub.indikator 
strategi 
pembelajaran 
IPS. 

Guru 
melaksanakan 
pembelajaran 
secara 
kooperatif. 

Sangat Baik -  

4. Media 
Pembelajaran 
IPS 

 
Guru 
menggunakan 
media 
pembelajaran 
guna mencapai 
tujuan 
pendidikan IPS. 

 
Baik 

Guru : media 
dapat membantu 
guru 
memperhatikan 
relevansi 
pendidikan IPS 
itu sendiri. 

 
 
Guru sudah baik 
dalam seluruh 
sub.indikator 
Media 
Pembelejaran 
IPS. 

Media yang di 
gunakan guru 
dapat 
menambah 
gairah dan 
motivasi belajar 
siswa. 

Baik - 

5. Evaluasi 
Pembelajaran 
IPS 

Guru 
memberikan 
evaluasi dalam 
pembelajaran 
IPS sebagai 
umpan balik 
bagi siswa. 

Baik -  
 
 
 
Guru sudah baik 
dalam seluruh 
sub.indikator 
Evaluasi 
Pembelajaran 
IPS. 

Guru 
melakukan 
pengumpulan 
data dalam 
pembelajaran 

Sangat Baik Guru : menilai 
semua ke tiga 
aspek 
pembelajaran 
sesuai dengan 



 

IPS secara 
Kognitif, 
Afektif, dan 
Psikomotorik. 

RPP dalam 
pembelajaran 
IPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HASIL OBSERVASI SIKAP SOSIAL SISWA  

KELAS V MIN 11 BANDAR LAMPUNG 

NO 
INDIKATOR 

SIKAP 
SOSIAL 

SUB. INDIKATOR HASIL 

 
1. 

 
Kejujuran 

Tidak berbuat curang 
pada saat mengerjakan 
tugas (tidak mencontek 
teman). 

Sebagian besar siswa kelas V 
sudah memiliki sikap tidak 
berbuat curang pada saat 
mengerjakan tugas dari guru. 
Pada saat mengerjakan tugas 
siswa cenderung menutupinya 
dengan buku mereka. Tetapi hal 
ini tidak berlaku untuk sebagian 
para siswa mereka yang memiliki 
sikap senang mencontek 
pekerjaan teman cenderung 
tengok kanan dan kiri pada saat 
mengerjakan tugas dari guru. 

Dapat membedakan 
barang milik pribadi dan 
mana milik teman. 

Siswa kelas V MIN 11 Bandar 
Lampung sudah dapat 
membedakan mana barang milik 
pribadi dan mana barang milik 
teman. 

 
2. 

 
Sopan Santun 

Menghormati guru atau 
orang yang lebih tua. 

Siswa kelas V MIN 11 Bandar 
Lampung sudah memiliki sikap 
sopan santun dengan 
menghormati guru atau orang 
yang lebih tua. Dengan penjaga 
sekolah mereka juga tetap 
memanggil “bapak”, ini 
merupakan salah satu bukti siswa 
kelas V memiliki sikap 
menghormati orang yang lebih 
tua. 

Santun dalam bertutur 
kata terhadap guru dan 
sesama teman. 

Siswa sudah baik dalam bertutur 
kata dengan santun terhadap guru 
ataupun dengan sesama teman. 
Siswa terlihat bertutur kata 
dengan santun dan lembut 
dengan guru dan sesama teman. 

3. Toleransi Tidak membeda-bedakan Siswa kelas V MIN 11 Bandar 



 

teman (berteman tanpa 
memilih-milih). 

Lampung sudah sangat baik 
dalam hal tidak membeda-
bedakan teman. Ini terlihat saat 
mereka berkelompok dalam 
pembelajaran IPS mereka terlihat 
berbaur dengan sesama anggota 
kelompok. 

Menghargai pendapat 
teman. 

Siswa kelas V sudah baik dalam 
sub.indikator menghargai 
pendapat teman. Hal ini terlihat 
pada saat pembelajaran IPS, 
mereka menghargai teman yang 
menyampaikan pendapat dengan 
cara mendengarkan dan 
memberikan tepuk tangan pada 
teman, sebagai bentuk apresiasi. 

4. Disiplin Diri Berangkat sekolah 
dengan tepat waktu. 

Seluruh siswa kelas V sudah 
sangat baik dalam berangkat 
sekolah dengan tepat waktu. Ini 
terlihat pada saat melakukan 
penelitian, peneliti tidak 
menemukan siswa datang 
terlambat sekolah. 

Melaksanakan kewajiban 
piket kelas. 

Siswa kelas V MIN 11 Bandar 
Lampung, belum semua memiliki 
kesadaran kewajiban piket kelas. 
Hal ini dibuktikan siswa yang 
memiliki jadwal piket tidak 
semua mengerjakannya. Hanya 
sebagian dari siswa yang 
memiliki kesadaran melakukan 
kewajiban piket terlebih dahulu 
sebelum pulang.  

5. Tolong 
Menolong 

Senang bekerja sama. Siswa kelas V MIN 11 Bandar 
Lampung sudah baik dalam hal 
senang bekerja sama. Ini terlihat 
pada saat pembelajaran IPS, saat 
berkelompok mereka senang 
bekerja sama memecahkan 
masalah dengan sesama anggota 
kelompok. 

Senang membantu teman Siswa kelas V sangat baik dalam 



 

atau guru. hal senang membantu teman atau 
guru. Hal ini dapat disimpulkan 
ketika siswa berebut membantu 
membawakan media 
pembelajaran yang guru bawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HASIL ANGKET SIKAP SOSIAL SISWA KELAS V 

MIN 11 BANDAR LAMPUNG 

N
O 

INDIKATO
R 

SIKAP 
SOSIAL 

SUB. 
INDIKATO

R 

PERNYATAA
N JAWABAN KESIMPULA

N 

1. Kejujuran Tidak 
berbuat 
curang pada 
saat 
mengerjakan 
tugas (tidak 
mencontek 
teman) 

Kita harus jujur 
pada saat 
mengerjakan 
tugas dari Guru 
. 

A.P    : (SS) 
= Sangat 
Setuju. 
Artinya 
siswa A.P 
sangat baik 
dalam 
sub.indikato
r jujur pada 
saat 
mengerjaka
n tugas dari 
guru. 
I.N.R : (RR) 
= Ragu 
Ragu. 
Artinya 
siswa I.N.R 
cukup baik 
dalam 
sub.indikato
r jujur pada 
saat 
mengerjaka
n tugas dari 
guru. Dapat 
diartikan 
sikap sosial 
kejujuran 
belum 
begitu 
tertanam. 
R.D.A : 
(RR) = 
Ragu Ragu. 

Belum seluruh 
siswa memiliki 
sikap sosial 
jujur pada saat 
mengerjakan 
tugas dari 
guru. 



 

Artinya 
siswa I.N.R 
cukup baik 
dalam 
sub.indikato
r jujur pada 
saat 
mengerjaka
n tugas dari 
guru. Dapat 
diartikan 
sikap sosial 
kejujuran 
belum 
begitu 
tertanam. 

2. Sopan 
Santun 

Santun 
dalam 
bertutur kata 
terhadap 
guru dan 
sesama 
teman. 

Kita harus 
bertutur kata 
lembut dan 
santun kepada 
guru dan 
teman-teman. 

M.S.N : (S)  
= Setuju. 
Artinya 
siswa A.P 
baik dalam 
sub.indikato
r santun 
dalam 
bertutur kata 
terhadap 
guru dan 
sesama 
teman. 
D.N.N : 
(SS) = 
Sangat 
Setuju. 
Artinya 
siswa A.P 
sangat baik 
dalam 
sub.indikato
r santun 
dalam 
bertutur kata 
terhadap 

Seluruh siswa 
kelas V, sudah 
baik dalam 
bertutur kata 
lembut dan 
santun kepada 
guru dan 
teman-teman. 



 

guru dan 
sesama 
teman. 

3. Toleransi Tidak 
membeda-
bedakan 
teman 
(berteman 
tanpa 
memilih-
milih). 

Kita harus 
berteman 
dengan semua 
teman di kelas. 

D.Y.D : (S) 
= Setuju.  
Artinya 
siswa 
D.Y.D baik 
dalam 
sub.indikato
r tidak 
membeda-
bedakan 
teman 
(berteman 
tanpa 
memilih-
milih). 
A : (S) = 
Setuju. 
Artinya 
siswa A 
baik dalam 
sub.indikato
r tidak 
membeda-
bedakan 
teman 
(berteman 
tanpa 
memilih-
milih). 

Seluruh siswa 
kelas V, sudah 
baik dalam 
toleransi tidak 
membeda-
bedakan teman 
di kelas. 

4. Disiplin Diri Melaksanaka
n kewajiban 
piket kelas. 

Kita harus 
melaksanakan 
kewajiban 
piket kelas. 

I.A.S : (RR) 
= Ragu 
Ragu. 
Artinya 
siswa I.A.S 
cukup baik 
dalam 
sub.indikato
r 
melaksanak

Belum seluruh 
siswa memiliki 
sikap sosial 
disiplin diri 
yang baik, 
masih ada 
beberpa siswa 
yang 
menjawab 
ragu-ragu 



 

an 
kewajiban 
piket kelas. 
Dapat 
diartikan 
sikap sosial 
disiplin diri 
belum 
begitu 
tertanam. 
B : (RR) = 
Ragu Ragu. 
Artinya 
siswa B 
cukup baik 
dalam 
sub.indikato
r 
melaksanak
an 
kewajiban 
piket kelas. 
Dapat 
diartikan 
sikap sosial 
disiplin diri 
belum 
begitu 
tertanam. 
S.H : (S) = 
Setuju. 
Artinya 
siswa S.H 
baik dalam 
sub.indikato
r 
melaksanak
an 
kewajiban 
piket kelas. 

untuk 
melaksanakan 
kewajiban 
piket kelas. 

5. Toleransi Senang 
membantu 

Kita harus 
senang 

E.W  : (SS) 
= Sangat 

Seluruh siswa 
kelas V, sudah 



 

teman atau 
guru. 

membantu guru 
dan teman-
teman. 

Setuju. 
Artinya 
siswa E.W 
sangat baik 
dalam 
sub.indikato
r 
melaksanak
an 
kewajiban 
piket kelas. 
M.M : (SS) 
= Sangat 
Setuju. 
Artinya 
siswa M.M 
sangat baik 
dalam 
sub.indikato
r 
melaksanak
an 
kewajiban 
piket kelas 

sangat baik 
dalam 
sub.indikator 
membantu 
guru dan 
teman-teman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HASIL PERBANDINGAN DATA DARI HASIL OBSERVASI DAN ANGKET 
SISWA KELAS V  

MIN 11 BANDAR LAMPUNG 

N
O 

INDIKATO
R 

SIKAP 
SOSIAL 

SUB.INDIKAT
OR 

OBSERVA
SI ANGKET KESIMPUL

AN 

1. Kejujuran Tidak berbuat 
curang pada saat 
mengerjakan 
tugas (tidak 
mencontek 
teman). 

Cukup Baik Tidak 
seluruh 
siswa kelas 
V, 
menjawab 
sangat 
setuju 
masih ada 
siswa yang 
menjawab 
ragu-ragu. 

 
Belum seluruh 
siswa tertanam 
sikap sosial 
kejujuran 
terutama pada 
sub.indikator 
tidak berbuat 
curang pada 
saat 
mengerjakan 
tugas (tidak 
mencontek 
teman). 

Dapat 
membedakan 
barang milik 
pribadi dan mana 
milik teman. 

Baik - 

2. Sopan 
Santun 

Menghormati 
guru atau orang 
yang lebih tua. 

Sangat Baik -  
Seluruh siswa 
sudah baik 
dalam seluruh 
sub.indikator 
sopan santun. 

Santun dalam 
bertutur kata 
terhadap guru 
dan sesama 
teman 

Baik Hampir 
seluruh 
siswa 
menjawab 
sangat 
setuju dan 
setuju pada 
sub.indikat
or ini. 

3. Toleransi Tidak membeda-
bedakan teman 
(berteman tanpa 
memilih-milih). 

Sangat Baik Seluruh 
siswa 
menjawab 
dengan 
sangat 

Seluruh siswa 
sudah sangat 
baik dalam 
seluruh 
sub.indikator 



 

setuju. toleransi. 
Menghargai 
pendapat teman. 

Sangat Baik - 

4. Disiplin Diri Berangkat 
sekolah dengan 
tepat waktu 

Sangat Baik -  
Belum seluruh 
siswa tertanam 
sikap sosial 
disiplin diri 
terutama pada 
sub.indikator 
Melaksanakan 
kewajiban 
piket kelas. 

Melaksanakan 
kewajiban piket 
kelas. 

Cukup Baik Tidak 
seluruh 
siswa kelas 
V, 
menjawab 
sangat 
setuju 
masih ada 
siswa yang 
menjawab 
ragu-ragu. 

5. Tolong 
Menolong 

Senang bekerja 
sama. 

Sangat Baik - Seluruh siswa 
sudah sangat 
baik dalam 
seluruh 
sub.indikator 
tolong 
menolong. 

Senang 
membantu teman 
atau guru. 

Sangat Baik Seluruh 
siswa 
menjawab 
dengan 
sangat 
setuju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KEMENTERIAN AGAMA 
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  

RADEN INTANLAMPUNG 
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp ( 0721 ) 703260  

LEMBAR VALIDASI 

A. Petunjuk 
1. Berilah tanda cek (√) dalam kolom penilaian yang sesuai menurut pendapat 

Bapak. 
2. Sebagai pedoman Bapak untuk mengisi kolom-kolom validasi isi, bahasa 

soal, dan kesimpulan, perlu dipertimbangan hal-hal berikut : 
a. Validasi Isi 

1) Kesesuain pedoman angket dan pedoman observasi dengan indikator 
sikap sosial peserta didik. 

2) Kesesuain pedoman wawancara dan pedoman observasi pada pendidik 
dengan indikator pembelajaran IPS. 

3) Kejelasan maksud dan tujuan pedoman wawancara dan pedoman 
wawancara. 

b. Bahasa dan Penulisan Pedoman Angket, Pedoman Wawancara dan 
Pedoman Observasi 
1) Kesesuaian bahasa yang digunakan pada pedoman angket, wawancara, 

dan observasi dengan kaidah bahasa indonesia. 
2) Kalimat pada pedoman angket dan wawancara tidak mengandung arti 

ganda. 
3) Rumusan kalimat pedoman angket dan wawancara komunikatif, 

menggunakan bahasa yang sederhana bagi peserta didik dan pendidik, 
mudah dipahami dan menggunakan bahasa yang dikenali peserta didik 
dan pendidik. 

 
B. Penilaian terhadap Validitas Isi, Bahasa dan Penulisan Serta Kesimpulan 

 

No. 
Soal 

Validasi Isi Bahasa & Penulisan  Kesimpulan 

V CV KV TV SDP DP KDP TDP TR RK RB  PK   
1.             
2.                 
3.             
 



 

Keterangan : 

Nomor 1 (satu), untuk penilaian validasi isi dan bahasa penulisan pedoman 
angket. 

Nomor 2 (dua), untuk penilaian validasi isi dan bahasa penulisan pedoman 
wawancara. 

Nomor 3 (tiga), untuk penilaian validasi isi dan bahasa penulisan pedoman 
observasi. 

V : Valid   SDP : Sangat dapat dipahami 
CV : Cukup Valid  DP : Dapat dipahami 
KV : Kurang Valid KDP : Kurang dapat dipahami 
TV : Tidak Valid  TDP : Tidak dapat dipahami 
 
TR : Dapat digunakan tanpa revisi 
RK : Dapat digunakan dengan revisi kecil 
RB : Dapat digunakan dengan revisi besar 
PK : Belum dapat digunakan masih perlu konsultasi 
 
 

C. Komentar dan Saran Perbaikan 
 

……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 

 
 

 
Bandar Lampung,…………………2017 

Mengetahui, 
Validator Instrumen Penelitian 

 
 
 

Dr. Nasir, M.Pd 
196904052009011003 

 



 

KEMENTERIAN AGAMA 
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  

RADEN INTANLAMPUNG 
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp ( 0721 ) 703260  

LEMBAR VALIDASI 

D. Petunjuk 
3. Berilah tanda cek (√) dalam kolom penilaian yang sesuai menurut pendapat 

Bapak. 
4. Sebagai pedoman Bapak untuk mengisi kolom-kolom validasi isi, bahasa 

soal, dan kesimpulan, perlu dipertimbangan hal-hal berikut : 
c. Validasi Isi 

4) Kesesuain pedoman angket dan pedoman observasi dengan indikator 
sikap sosial peserta didik. 

5) Kesesuain pedoman wawancara dan pedoman observasi pada pendidik 
dengan indikator pembelajaran IPS. 

6) Kejelasan maksud dan tujuan pedoman wawancara dan pedoman 
wawancara. 

d. Bahasa dan Penulisan Pedoman Angket, Pedoman Wawancara dan 
Pedoman Observasi 
4) Kesesuaian bahasa yang digunakan pada pedoman angket, wawancara, 

dan observasi dengan kaidah bahasa indonesia. 
5) Kalimat pada pedoman angket dan wawancara tidak mengandung arti 

ganda. 
6) Rumusan kalimat pedoman angket dan wawancara komunikatif, 

menggunakan bahasa yang sederhana bagi peserta didik dan pendidik, 
mudah dipahami dan menggunakan bahasa yang dikenali peserta didik 
dan pendidik. 

 
E. Penilaian terhadap Validitas Isi, Bahasa dan Penulisan Serta Kesimpulan 

 

No. 
Soal 

Validasi Isi Bahasa & Penulisan  Kesimpulan 

V CV KV TV SDP DP KDP TDP TR RK RB  PK   
1.             
2.                 
3.             
 



 

Keterangan : 

Nomor 1 (satu), untuk penilaian validasi isi dan bahasa penulisan pedoman 
angket. 

Nomor 2 (dua), untuk penilaian validasi isi dan bahasa penulisan pedoman 
wawancara. 

Nomor 3 (tiga), untuk penilaian validasi isi dan bahasa penulisan pedoman 
observasi. 

V : Valid   SDP : Sangat dapat dipahami 
CV : Cukup Valid  DP : Dapat dipahami 
KV : Kurang Valid KDP : Kurang dapat dipahami 
TV : Tidak Valid  TDP : Tidak dapat dipahami 
 
TR : Dapat digunakan tanpa revisi 
RK : Dapat digunakan dengan revisi kecil 
RB : Dapat digunakan dengan revisi besar 
PK : Belum dapat digunakan masih perlu konsultasi 
 
 

F. Komentar dan Saran Perbaikan 
 

……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 

 
 

 
     Bandar Lampung,…………………2017 

     Mengetahui, 
     Validator Instrumen Penelitian 

 
 
 
 

     Dicky Prastya, M.Pd 
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