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KATA PENGANTAR 
 
 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa jabatan guru sebagai pendidik merupakan jabatan 
profesional. Dengan demikian profesionalisme guru dituntut terus berkembang sesuai 
dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 
kebutuhan masyarakat. 

Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab 
VI pasal 28 ayat 1, menyatakan bahwa pendidik harus memenuhi kualifikasi akademik dan 
memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 
kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sebagai agen pembelajaran, 
guru dituntut untuk memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 
Keempat kompetensi tersebut harus dikembangkan secara utuh,  sehingga terintegrasi 
dalam kinerja guru.  

Untuk meningkatkan kualitas guru, mulai tahun 2012 Badan PSDMPK dan PMP 
memberlakukan kebijakan baru yaitu (1) semua guru yang akan mengikuti Pendidikan 
Latihan Profesi Guru (PLPG) diwajibkan mengikuti Uji Kompetensi Awal (UKA), (2) Hasil 
UKA sebagai gambaran kondisi kompetensi guru digunakan sebagai dasar pelaksanaan 
PLPG. Guru yang dinyatakan belum memenuhi standar minimal UKA diwajibkan untuk 
mengikuti pendidikan dan latihan yang di selengarakan oleh Pusat Pengembangan dan 
Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) atau Lembaga Penjaminan 
Mutu Pendidikan (LPMP). 

Dalam rangka penyelenggaran diklat guru SD Pasca-UKA agar memenuhi 
kompetensi yang diharapkan maka dipandang perlu adanya  bahan ajar atau modul. Bahan 
ajar atau modul yang dipersiapkan didasarkan atas hasil analisi kebutuhan para peserta uji 
kompetensi awal yang belum memenuhi standar minimal UKA. 

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu menyiapkan bahan 
ajar ini. 
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FAKTA, KONSEP, GENERALISASI DALAM PEMBELAJARAN IPS 

A. Kompetensi: memahami konsep  fakta, konsep, generalisasi dalam pembelajaran IPS 

B. Tujuan  Pembelajaran 

Setelah mempelajari materi  ilmu pengetahuan sosial ini, peserta pelatihan 

diharapkan  

1. Menjelaskan yang dimaksud dengan fakta 

2. Menjelaskan yang dimaksud dengan konsep 

3. Menjelaskan yang dimaksud dengan generalisasi 

4. Membandingkan fakta, konsep, generalisasi dalam pembelajaran IPS 

5. Menjelaskan manfaat fakta, konsep, generalisasi dalam pembelajaran IPS 

C. Panduan/Strategi Belajar 

Untuk mempelajari modul ini dapat melalui atau menggunakan langkah-langkah 

sebagai berikut. 

1. Bacalah modul ini dengan seksama 

2. Pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran adalah dengan metode 

ceramah bervariasi, inkuiri, dan diskusi kelompok 

3. Pada setiap penyampaian materi, saudara diharapkan dapat memahami setiap 

konsep dengan baik.  

4. Pemahaman terhadap suatu konsep dapat dilakukan dengan mempelajari uraian 

materi dan contoh soal.mmmmm 

D. Media belajar 

Dalam proses belajar mengajar tentang fakta, konsep, generalisasi dalam 

pembelajaran IPS dapat menggunakan media pembelajaran berupa : 

a. Gambar-gambar yang menunjukkan tentang fakta sosial, konsep-konsep sosial (lihat 

lampiran) 

b. Video tentang “Catatan Harian Seorang Guru” 
http://www.ziddu.com/download/19722523/CatatanHarianSeorangGuru.flv.html 
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E. Uraian materi 

1. Pendahuluan 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

meliputi bahan kajian: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi. Bahan kajian itu menjadi 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Mata pelajaran IPS bertujuan 

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 kehidupan masyarakat (Nursid 

Sumaatmaja, 1980;20). 

Dalam implementasinya, perlu dilakukan berbagai studi yang mengarah pada 

peningkatan efisiensi dan efektivitas layanan dan pengembangan sebagai konsekuensi 

dari suatu inovasi pendidikan. Salah satu bentuk efisiensi dan efektivitas implementasi 

pembelajaran IPS, perlu dikembangkan pendalaman materi IPS yang terpadu disertai 

dengan implementasi pembelajaran yang inovatif dan konstruktivis. 

Pemahaman dan penguasaan konsep-konsep dasar IPS, sangat penting bagi 

guru, untuk itu perlunya persamaan persepsi mengenai  pengertian IPS terlebih dahulu.    

Untuk membantu menguasai konsep tersebut akan disajikan bahasan sebagai berikut. 

a. Konsep dasar geografi, sejarah, antropologi, sosial dan psikologi sosial. 

b. Konsep dasar ekonomi dan koperasi, politik dan pemerintah 

2. IPS dalam Kurikulum Pendidikan Dasar 

Sejak dikeluarkannya UU No. 20 tahun 2003, PP No. 19 tahun 2005, dan Permen 

No. 22 dan 23 tahun 2006, dunia pendidikan di negeri kita mengalami perubahan yang 

signifikan. Mulai tahun 2003 sebenarnya kita tidak lagi punya kurikulum nasional. 

Pengembangan kurikulum tidak lagi menjadi wewenang pemerintah. Tidak ada lagi 

kurikulum sebagaimana yang dikenal sebelumnya dengan nama kurikulum 1964, 1968, 

1975, 1984, 1994. Kurikulum 2004 adalah kurikulum terakhir yang menggunakan label 

tahun. Ini pun sebenarnya sudah “digugurkan”.  

Implikasinya, pengembangan kurikulum IPS tidak lagi dilakukan oleh pemerintah 

pusat melainkan menjadi tanggung jawab setiap satuan pendidikan. Ini sebuah 

keniscayaan. Artinya, kurikulum IPS suatu SD jelas menjadi tanggung jawab SD 

tersebut. Begitu pula kurikulum  IPS di sebuah SMP,  pun menjadi tanggung jawab SMP 

yang bersangkutan. Begitulah yang semestinya berjalan, karena Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) harus dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan 
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berdasarkan Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang ditetapkan 

Mendikbud.  

 Dalam KTSP, terdiri 5 kelompok mata pelajaran yakni Agama dan Akhlak 

mulia;  Kewarganegaraan dan Kepribadian; Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;   Estetika;  

Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan (PP No. 19 tahun 2005). Dalam PP 

tersebut (pasal 7 ayat 3; pasal 70 ayat 2 dan 4) Ilmu Pengetahuan Sosial termasuk 

dalam kelompok  mata pelajaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  

Sampai di titik ini pembaca yang suka bertanya-tanya dan sudi bertanya akan 

berhenti sejenak seraya terheran-heran, mengapa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

jamak disingkat menjadi “iptek”, bukan IPT, tetapi Ilmu Pengetahuan Sosial disingkat 

menjadi  IPS dan bukan “ipsos”, padahal keduanya sama-sama mengandung istilah ilmu 

pengetahuan.  Keheranan ini bisa menjadi kebingungan ketika orang mem-bahasa 

Inggris-kan istilah ilmu pengetahuan. Bahasa Inggris untuk ilmu pengetahuan adalah 

science, dan karena itu social science (s) digunakan untuk menunjuk  ilmu (-ilmu) sosial, 

bukan ilmu pengetahuan sosial (IPS). IPS aslinya berasal dari bahasa Inggris Social 

Studies (Kajian atau Studi Sosial). Bahkan dalam kepustakaan asing disebut pula 

dengan istilah Social Education, Citizenship Education, dan Social Science Education 

(Somantri dalam Supriadi & Mulyana, 2001 : 71). 

Jadi, apa itu IPS, dan apa pula bedanya dengan ilmu-ilmu sosial (social 

sciences)? Tulisan ini merupakan upaya untuk menjawab pertanyaan di atas. Fokus 

akan diletakkan pada hakikat IPS yang diajarkan di tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan 

SMP/MTs.), dan bukan ilmu sosial yang diajarkan di tingkat pendidikan menengah 

(SMA/MA atau SMK/MAK). Esai ini juga diposisikan sebagai semacam pengantar untuk 

mendalami beberapa Kompetensi Dasar Esensial mata pelajaran IPS. 

3. Ilmu-ilmu Sosial 

Secara umum kita mungkin hanya tahu bahwa ilmu pengetahuan itu hanya 

dibedakan menjadi dua atau tiga kelompok yakni ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu sosial, dan 

ilmu-ilmu humaniora. Dalam zaman kuno, di Yunani, di samping filsafat hanya ada 

empat ilmu lainnya yakni logika, ilmu pasti, ilmu pesawat, dan kedokteran. Kebanyakan 

ilmu yang dibeda-bedakan pada zaman sekarang ini  berasal dari zaman renaisans dan 

sesudahnya. 

Menurut Hamersma (2008 : 23-24) zaman sekarang ini ilmu juga dapat 

dibedakan menjadi tiga kelompok  yakni pertama, ilmu-ilmu formal seperti logika dan 

matematika; kedua,  ilmu-ilmu empiris formal, misalnya ilmu alam, ilmu hayati, dan 

sebagainya; dan yang ketiga adalah ilmu-ilmu hermeneutis, misalnya Sejarah dan Ilmu 
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Ekonomi. Apapun dasar pengelompokannya, dalam esai ini hanya akan disoroti 

keberadaan ilmu-ilmu sosial untuk membedakannya dengan ilmu pengetahuan sosial 

(IPS). 

Ilmu-ilmu sosial (social sciences) merupakan bagian dari ilmu-ilmu kemanusiaan 

(human sciences). Ilmu-ilmu ini sering diperlawankan dengan ilmu pasti dan ilmu alam. 

Secara umum, ilmu-ilmu sosial dapat didefinisikan sebagai ilmu-ilmu pengetahuan 

empiris (dari bahasa Yunani “empiria”yang berarti “pengalaman”) yang mempelajari 

manusia dalam segala aspek hidupnya, atau yang mempelajari perilaku dan berbagai 

kegiatan dalam kehidupan bersama. Misalnya ciri-ciri khasnya, perilakunya baik secara 

perseorangan maupun secara berkelompok, aspek-aspek kejiwaannya, kebudayaannya, 

aspek-aspek hidup bernegara atau beragama, dan sebagainya. Jadi yang membedakan 

berbagai ilmu sosial yang satu dengan ilmu sosial yang lain adalah pendekatan, bukan 

masalah pokoknya. 

Disiplin yang sering dimasukkan dalam ilmu-ilmu sosial pada umumnya adalah 

Sosiologi, Antropologi, Sejarah, Geografi, Ilmu Politik, Ekonomi, dan Psikologi. Namun 

demikian perlu dicatat bahwa memasukkan geografi, sejarah, ekonomi, psikologi, dan 

politik dalam ilmu sosial masih bisa diperdebatkan. Geografi misalnya, apakah termasuk 

ilmu sosial ataukah ilmu alam? Demikian pula sejarah, apakah termasuk ilmu sosial 

ataukah ilmu humaniora? 

Semua ilmu sosial sebenarnya mengajukan pertanyaan yang tidak sama 

mengenai tingkah laku sosial. Fokusnya terletak pada perbedaan atau ketidaksamaan 

keteraturan tingkah laku, sampai pada prinsip-prinsip tentang bagaimana menjelaskan 

perilaku yang tidak sama itu. Sebagai contoh ekonomiwan hanya berminat membahas 

pola tingkah laku masyarakat  sebagai hasil dari usaha para warganya mengalokasikan 

berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan secara rasional. Psikologiwan 

menganalisis bagaimana ciri-ciri kepribadian atau organisme manusia berkembang dan 

melahirkan pola-pola perilaku tertentu. Sedangkan sosiologiwan tertarik dengan 

keteraturan tingkah laku yang ditampilkan oleh keadaan sosial tempat mereka berada, 

dan bukan karena ciri-ciri psikologi individu atau putusan ekonomi yang rasional. 

Secara kasar dapat dikatakan bahwa ilmu-ilmu sosial baru muncul abad ke-19 

(Hoselitz, 1965 : 7-25; Verhak dan Imam, 1997 : 66-67). Sudah barang tentu akar-

akarnya sudah dapat ditemukan pada masa kuno. Pada masa-masa perkembangannya, 

ilmu-ilmu sosial berusaha meniru begitu saja cara kerja ilmu-ilmu alam yang memang 

mampu mendorong kemajuan zaman secara amat signifikan. 

 



 
 

5 
 

4. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di negara kita berasal dari mata pelajaran yang 

dikembangkan di beberapa negara  yang  aslinya bernama Social Studies atau Studi 

Sosial. Secara umum pendidikan IPS memiliki tujuan  utama pendidikan 

kewarganegaraan. 

Istilah IPS untuk kurikulum di lembaga pendidikan kita baru digunakan sejak 

kurikulum tahun 1973. Sebelum itu istilah yang digunakan adalah Kewarganegaraan,  

yang digunakan sejak 1963. Sebelumnya, jadi setelah Indonesia merdeka sampai tahun 

1963,  istilah yang dipakai adalah Pengetahuan Umum. 

Pada kurikulum 1984 dan 1994 istilah IPS merujuk pada salah satu mata 

pelajaran di tingkat SD dan SMP (Pendidikan Dasar). Sedangkan pada tingkat Sekolah 

Menengah Lanjutan digunakan istilah ilmu Sosial untuk program. Pada kurikulum 2004 

posisi IPS di SD dan SMP masih sama dengan 1984 dan 1994. Sekolah Menengah 

Lanjutan khususnya SMA digunakan untuk program Ilmu Sosial dan Program Bahasa. 

Marilah kita berangkat dari pengertian IPS atau Social Studies seperti yang 

dirumuskan oleh National Council of Social Studies (NCSS) sebagai berikut : 

 Social studies is the integrated study of the social sciences and 

humanities to promote civic competence. Within the school program, 

social studies provides coordinated, systematic study drawing upon such 

disciplines as anthropology, archaeology, economics, geography, history, 

law, philosophy, political science, psychology, religion, and sociology, as 

well as appropriate content from the humanities, mathematics, and natural 

sciences. The primary purpose of social studies is to help young people 

develop the ability to make informed and reasoned decisions for the public 

good as citizens of a culturally diverse, democratic society in an 

interdependent world. 

Dirumuskan secara sederhana,  IPS atau Social Studies merupakan telaah 

terpadu dari ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan untuk meningkatkan kompetensi 

kewarganegaraan peserta didik. Tujuan utamanya untuk membantu meningkatkan 

kemampuan, pengetahuan, dan ketrampilan generasi muda dalam membuat keputusan-

keputusan  rasional sebagai warga negara yang secara kultural memiliki keragaman, 

dan yang hidup dalam masyarakat demokratis  di dunia yang saling tergantung.  
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Definisi yang kurang lebih sama berasal dari Wisconsin Model Academic 

Standards for Social Studies  mendefinisikannya sebagai berikut : 1 

Social Studies is the title used to describe the study of the social sciences 

and humanities. Within the curriculum, social studies provides 

coordinated, systematic study of information, skills, and concepts from the 

disciplines of history, geography, political science, economics, 

anthropology, psychology, law, archaeology, and sociology with attention 

also given to connections among the peoples and nations of the world, the 

effect of science and technology on society (and vice versa), and the 

ways to practice good citizenship. Social studies helps young people 

develop the knowledge and skills necessary to make informed and 

reasoned decisions as citizens of a culturally diverse, democratic society 

in an interdependent world  

Dengan kata lain pendidikan IPS merupakan pendidikan ilmu-ilmu sosial (social 

sciences education) yang dikembangkan untuk tujuan-tujuan pendidikan kewarga-

negaraan seperti yang dikemukakan oleh Barr, Barth, dan Shermis (1978). Ketiga  

pemikir  ini  menyatakan bahwa  Social Studies merupakan pengintegrasian ilmu-ilmu 

sosial dan budaya untuk tujuan kewarganegaraan. Dari definisi tersebut nampak, Barr 

dan kawan-kawan menekankan pada konsep-konsep ilmu-ilmu sosial, budaya, dan 

kewarganegaraan yang dipadukan. Hal ini lebih ditegaskan  oleh Mehlinger (1987) 

bahwa studi sosial tanpa berintikan pendidikan kewarganegaraan akan kabur dan 

membingungkan.  

Sejalan dengan itu, Fenton dalam bukunya, Teaching the New Social Studies 

(1967). berpendapat bahwa studi sosial bukanlah bidang studi yang tunggal seperti 

pelajaran Bahasa Inggris atau Matematika, tetapi merupakan sekelompok bidang studi 

yang saling berhubungan yang meliputi Ilmu Politik, Ekonomi, Sosiologi, Geografi, 

Antropologi, Psikologi, dan Sejarah. Tentu saja Fenton mengakui bahwa guru tidak 

mungkin mengajarkan semua bidang studi itu secara simultan, Oleh karena itu guru 

harus memilah dan  memilihnya sesuai dengan tujuan dan kebijakan sekolah atau tujuan 

pendidikan pada umumnya (nasional). 

Definisi yang cukup lengkap  dari kalangan ahli IPS di Indonesia adalah yang 

dirumuskan oleh Djahiri dan Ma’mun dalam buku mereka “Pengajaran Studi 
Sosial/IPS” (1979 : 2) yakni,  IPS merupakan ilmu pengetahuan yang memadukan 

                                                        
1 Tersedia di http://dpi.state.wi.us/standards/ssintro.html 
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sejumlah konsep pilihan dari cabang-cabang ilmu sosial dan ilmu lainnya yang kemudian 

diolah berdasarkan prinsip pendidikan untuk dijadikan program pengajaran pada tingkat 

persekolahan”. 

Akhirnya perlu dikemukakan di sini  definisi dari  Muhammad Numan Somantri, 

salah seorang pakar pendidikan IPS di Indonesia,  yang merumuskan Social Studies 

sebagai :”suatu penyederhanaan disiplin ilmu-ilmu sosial, ideologi negara, dan disiplin 

ilmu lainnya serta masalah-masalah sosial terkait, yang diorganisasikan dan disajikan 

secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan pada tingkat pendidikan dasar dan 

menengah”. 

Dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan 

bahwa IPS merupakan bahan kajian yang wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan 

dasar dan menengah yang antara lain mencakup ilmu bumi, sejarah, ekonomi, 

kesehatan dan lain sebagainya yang dimaksudkan untuk mengembangkan 

pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi 

sosial masyarakat (penjelasan pasal 37). Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai bahan kajian 

merupakan subject matter yang dapat dikemas menjadi satu atau beberapa mata 

pelajaran atau diintegrasikan dengan bahan kajian lain sesuai dengan kebutuhan 

pendidikan.  

Dalam Permendiknas No 22 tahun 2006, (KTSP) dinyatakan bahwa IPS adalah 

mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial yang didasarkan pada bahan kajian 

geografi, ekonomi, sosiologi, dan sejarah. Penjelasan di atas dapat diartikan bahwa IPS 

merupakan studi terintegrasi dari ilmu-ilmu sosial   untuk membentuk warganegara yang 

baik, mampu memahami dan menganalisis kondisi dan masalah sosial serta ikut 

memecahkan masalah sosial kemasyarakatan.  

Rumusan-rumusan di atas kiranya tidak begitu jauh berbeda dengan rumusan 

yang dikembangkan beberapa sarjana di negara asal IPS yakni Amerika Serikat.  

Seperti sudah disebutkan sebelumnya bahwa IPS berasal dari mata pelajaran Social 

Studies yang juga dikembangkan di beberapa negara selain Amerika Serikat.    

Pemikir social studies,  Barr, Barth, dan Shermis (1978) menyatakan bahwa  

Social Studies merupakan pengintegrasian ilmu-ilmu  sosial dan budaya untuk tujuan 

kewarganegaraan. Hal di atas lebih ditegaskan  oleh Mehlinger (1987) bahwa IPS tanpa 

berintikan pendidikan kewarganegaraan akan kabur dan membingungkan. 

Hal lain ditekankan oleh Fenton.  Menyangkut isi IPS, apakah “social studies 

singular or plural,  is or are” ? Dalam bukunya Teaching the New Social Studies 

(1967), Fenton  berpendapat bahwa IPS bukanlah bidang studi yang tunggal seperti 
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pelajaran Bahasa Inggris atau Matematika, tetapi merupakan sekelompok bidang studi 

yang saling berhubungan yang meliputi Ilmu Politik, Ekonomi, Sosiologi, Geografi, 

Antropologi, Psikologi, dan Sejarah. Masalahnya adalah apakah memang hanya dapat 

berisi ilmu-ilmu sosial, ataukah dapat memuat disiplin ilmu selain ilmu-ilmu sosial? 

Definisi IPS yang dikembangkan oleh Edgar Wesley adalah yang paling bertahan 

lama. Wesley menyatakan bahwa IPS adalah “penyederhanaan ilmu-ilmu sosial 
untuk tujuan pendidikan”. Dalam definisi ini kemudian ditambahkan bahwa “the term 

social studies implies no particular organization but rather refers to the educational 

activities systematically planned by the school to improve human relationships”(Keller, 

1967 : 2). 

Pada definisi –definisi di atas ditunjukkan tujuan social studies,  khususnya untuk 

kepentingan pendidikan, adalah membantu  meningkatkan kemampuan generasi muda 

dalam membuat keputusan-keputusan yang bernalar sebagai warga negara yang secara 

kultural memiliki keragaman dalam masyarakat yang demokratis.  

Tujuan utama dan pertama dari social studies  adalah pendidikan 

kewarganegaraan dalam arti untuk mempersiapkan peserta didik menjadi warga Negara 

yang baik. Beberapa hal yang dibutuhkan untuk mencapainya adalah (1) pengetahuan ; 

(2) ketrampilan yang dibutuhkan untuk memproses informasi ; (3) Nilai-nilai dan 

kepercayaan ; dan (4) partisipasi sosial. 

Di Indonesia, secara lebih rinci dan lebih konkrit, Wiryohandoyo merumuskan 

tujuan pendidikan IPS  sebagai berikut (1994 : 6). Pertama, aspek penalaran 

(pengetahuan dan pemahaman) mencakup pemahaman tentang sejarah dan 

kebudayaan sendiri dan umat manusia, lingkungan geografis, cara manusia memerintah 

bangsanya, struktur kebudayaan  dan cara hidup manusia, pengaruh  perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap peningkatan taraf hidup manusia, dan 

pengaruh pertambahan penduduk terhadap lingkungan fisik dan sumber daya alam.  

Kedua, aspek nilai dan sikap, meliputi bermacam-macam norma sosial dan nilai-

nilai sosio-kultural  yang bertumpu pada ideologi Pancasila dalam kehidupan masyarakat 

kita yang plural dan beragam. Ketiga adalah aspek keterampilan. Dalam hal ini adalah 

ketrampilan-ketrampilan yang berhubungan dengan kesanggupan peserta didik untuk 

mewujudkan pengetahuan dan pemahamannya ke dalam tindakan konkrit sehingga 

yang bersangkutan dapat memperkenalkannya dalam kehidupan sehari-hari 

bermasyarakat. Ketrampilan sosial di sini mencakup ketrampilan berpikir kritis, 

mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh lingkungannya, mengambil 

keputusan, memperoleh dan mengolah informasi, dan sebagainya.  
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Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22 

Tahun 2006, tujuan pembelajaran IPS di tingkat Sekolah Dasar dirumuskan sebagai 

berikut:  

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

lingkungannya 

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

memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial 

c. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan 

d. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan berkompetisi dalam 

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

5. Perbedaan Ilmu-Ilmu Sosial dan IPS 

Antara ilmi-ilmu sosial (IIS) dengan IPS ternyata ada perbedaan-perbedaan yang 

cukup signifikan. Perbedaan-perbedaan tersebut sebagai berikut. 

a. Ilmu-ilmu Sosial (Sosiologi, Ekonomi, Ilmu Politik, Geografi, Psikologi, Ilmu Hukum, 

Antropologi, dan Sejarah) merupakan disiplin ilmu yang sudah memiliki tradisi 

panjang, yakni lebih dari dua abad (Hoselitz, 1965). Masing-masing disiplin 

mempunyai aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis/teleologis yang jelas. 

Teori-teori yang dihasilkan sudah mantap bahkan banyak di antaranya merupakan 

“grand theories”. Sebagai  contoh buku Montesquieu berjudul  Spirit of Law 

dipublikasikan pada periode 1620 sampai 1760. Kendati buku sering kali dinilai 

bertele-tele dan acak-acakan, namun inilah upaya pertama yang dengan sadar 

mengukuhkan ilmu politik sebagai ilmu  sosial (Hoselitz, 1965 : 11). Buku Adam 

Smith (Bapak Ilmu Ekonomi) yang berjudul “An Inquiry into the Nature of The 
Wealth of Nation – Sering disingkat The Wealth of Nation” diterbitkan tahun 1776,  

sampai sekarang teorinya masih diajarkan di Fakultas Ekonomi seluruh dunia.  

Sedangkan IPS baru mulai digagas dan dikembangkan pada tahun 1913 (Skreting & 

Sundeen, 1969 : 1231), sedangkan di Indonesia istilah IPS baru digunakan dalam 

kurikulum 1973 karena sebelum itu istilah yang dipakai (mulai tahun 1963) adalah 

Kewarganegaraan.  

b. IPS bukanlah cabang atau bagian dari ilmu-ilmu sosial, namun materi, bahan, atau 

isinya bersumber pada ilmu-ilmu  sosial, dengan cara diseleksi, disederhanakan, dan 

digunakan untuk tujuan pendidikan. Sementara itu metode berpikirnya meminjam 

dari ilmu alam (positivisme logis), sedangkan teori pembelajarannya dicomot dari 

disiplin ilmu pendidikan dan psikologi pendidikan (Supriadi & Mulyana, 2001 : 89) . 
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c. Pada aras (level) kelembagaan, disiplin  ilmu-ilmu sosial di pendidikan tinggi 

menyiapkan lulusannya agar memiliki kompetensi sesuai dengan disiplin ilmu yang 

dipelajari, sementara di FPIPS (IKIP atau Universitas) mempersiapkan lulusannya 

agar kompeten dalam bidang pendidikan/pembelajaran IPS. Di tingkat pendidikan 

dasar dan menengah pendidikan IPS adalah mata pelajaran  ilmu-ilmu sosial yang 

dipilih, disederhanakan, diintegrasikan, dan disajikan untuk tujuan pendidikan 

(Supriadi & Mulyana, 2001 : 99-104).  

Berdasarkan struktur KTSP, bahan kajian IPS meliputi kemampuan memahami 

seperangkat fakta, konsep, dan seharusnya juga masuk ke dalam ranah teori. 

6. Fakta, Konsep, Generalisasi dalam Pembelajaran IPS 

Dalam proses pembelajaran IPS terdapat hal-hal pokok yang harus dipahami dan 

dikuasai oleh peserta didik. Hal-hal tersebut adalah fakta, konsep, generalisasi, dan 

akhirnya teori-teori. 

a. Fakta  

Fakta adalah hal (keadaan, peristiwa) yg merupakan kenyataan yang 

sungguh-sungguh terjadi dan terjamin kebenarannya. atau sesuatu yang benar-

benar ada atau terjadi). Fakta adalah segala sesuatu yang terjadi, dapat diamati, 

diraba, dilihat, dirasa dan terjadi pada tempat dan waktu tertentu. Artinya fakta 

merupakan suatu bukti terjadinya sesuatu. Bila sesuatu tersebut menyangkut 

kehidupan masyarakat banyak dan bersifat sosial, maka fakta tersebut disebut 

sebagai fakta sosial. 

 
Gambar : Fakta sebagai akibat  mengkonsumsi  narkoba 

Sumber : http://irwansixsma.files.wordpress.com/2010/04/poster-anti-

narkoba_juara-10.jpg  
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Fakta sosial adalah cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang berada di 

luar individu dan mempunyai kekuatan memaksa dan mengendalikan individu 

tersebut. Contoh, di sekolah seorang murid  diwajibkan untuk) datang tepat waktu, 

menggunakan seragam, dan bersikap hormat kepada guru. Kewajiban-kewajiban 

tersebut dituangkan ke dalarem sebuah aturan dan memiliki sanksi tertentu jika 

dilanggar. Dari contoh tersebut bisa dilihat adanya cara bertindak, berpikir, dan 

berperasaan yang ada di luar individu (sekolah), yang bersifat memaksa dan 

mengendalikan individu (murid). 

 
Fakta: Sebagian remaja putri  yang sudah kecanduan rokok. 

Sumber : http://dftr0809.wordpress.com/latar-belakang/  

Fakta dapat menyebabkan lahirnya teori baru. Fakta juga dapat menjadi 

alasan untuk menolak teori yang ada dan bahkan fakta dapat mendorong untuk 

mempertajam rumusan teori yang sudah ada. Di lain pihak, teori dapat merangkum 

fakta dalam bentuk generalisasi dan prinsip-prinsip agar fakta lebih mudah dapat 

dipahami. 

Banks (Ischak:2004:2.7) mengemukakan bahwa fakta merupakan pernyataan 

positif dan rumusannya sederhana. Ada kalanya guru juga perlu mencari upaya 

untuk lebih menjelaskan pengertian fakta ini dengan cara yang sederhana misalnya 

dengan memberikan pertanyaan kepada siswa, seperti : 

1) Siapakah teman anda yang tidak hadir hari ini ! 

2) Siapakah nama guru IPS Anda yang sedang mengajar saat ini? 

3) Ada berapa meja belajar yang ada di ruang ini ? 

Jawaban yang dikemukakan siswa atas pertanyaan di atas merupakan fakta. 

Dengan demikian, akan disadari bahwa fakta itu amat banyak dan tak terhitung 
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jumlahnya. Namun, perlu disadari bahwa fakta bukan tujuan akhir dari pengajaran 

IPS. Pengetahuan yang hanya bertumpu pada fakta akan sangat terbatas. Hal ini 

dikarenakan oleh : 

1) Kemampuan untuk mengingat fakta sangat terbatas 

2) Fakta bisa berubah pada suatu waktu, misalnya tentang perubahan iklim di suatu 

kota, perubahan bentuk pemerintahan, dan sebagainya 

3) Fakta hanya berkenaan dengan situasi khusus. 

Fakta merupakan salah satu bahan kajian yang amat penting dalam mata 

pelajaran IPS. Dengan kata lain bahwa fakta merupakan salah satu materi yang 

dikaji dalam IPS. Dengan fakta-fakta yang ada kita dapat menyimpulkan sesuatu 

atau beberapa peristiwa yang pernah terjadi. Fakta merupakan titik awal untuk 

membentuk suatu konsep. Dari beberapa konsep yang saling berkaitan kita dapat 

membentuk suatu generalisasi. Fakta, konsep, dan generalisasi merupakan bahan 

kajian dalam Ilmu Pengetahuan Sosial yang harus dipahami siswa. 

b. Konsep 

Perang, damai, konflik, dan sebagainya merupakan peristiwa sosial. Apakah 

perang merupakan konsep? Mengapa perang disebut sebagai konsep? Apa ciri-ciri 

konsep? Konsep merupakan salah satu komponen dasar yang harus dikuasai untuk 

mempelajari IPS. 

Bila beberapa fakta dikumpulkan dan dilakukan penarikan kesimpulan, maka 

hasilnya disebut dengan konsep. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007: 

588), pengertian konsep adalah gambaran mental dari objek, proses, atau apa pun 

yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal 

lain. Menurut Soedjadi (2000:14) pengertian konsep adalah ide abstrak yang dapat 

digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya 

dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata. Menurut Bahri (2008:30) 

pengertian konsep adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang 

mempunyai ciri yang sama. Orang yang memiliki konsep mampu mengadakan 

abstraksi terhadap objek-objek yang dihadapi, sehingga objek-objek ditempatkan 

dalam golongan tertentu. Objek-objek dihadirkan dalam kesadaran orang dalam 

bentuk representasi mental tak berperaga. Konsep sendiri pun dapat dilambangkan 

dalam bentuk suatu kata (lambang bahasa). Jadi pengertian konsep adalah 

generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat dipakai untuk 

menggambarkan barbagai fenomena yang sama.” Konsep adalah suatu abstraksi 
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yang mewakili kelas objek-objek, kejadian-kejadian, kegiatan-kegiatan, atau 

hubungan-hubungan yang mempunyai atribut yang sama. Contohnya “keluarga”, 

maka dalam konsep keluarga itu pasti ada bapak, ibu, anak, saudara. Contoh 

konsep lain adalah korupsi. Korupsi merupakan suatu tindakan penyimpangan dari 

untuk kepentingan umum dialihkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. 

Konsep adalah suatu kesepakatan bersama untuk penamaan sesuatu dan 

merupakan alat intelektual yang membantu kegiatan berfikir dan memecahkan 

masalah. Dari pengertian tersebut dapat ditarik sebuah ke simpulan bahwa konsep 

mengandung atribut. Atribut adalah ciri yang membedakan tabel objek atau peristiwa 

atau proses dari obyek, peristiwa atau proses lainnya. Atribut dapat didasarkan atas 

fakta berupa informasi konkret  yang dapat dibuktikan melalui laporan seseorang 

atau hasil pengamatan langsung. Laporan verbal, gambar-gambar, chart yang berisi 

data dapat digunakan untuk mengkomunikasikan atribut. Misalnya jika kita 

memperoleh sesuatu bahwa ada sebuah benda yang terbuat dari kayu, memiliki 

empat buah kaki, ada bidang datar di atas kaki tersebut yang dipergunakan untuk 

menulis. Maka dengan kemampuan mental kita, informasi yang berupa fakta tersebut 

kita sederhanakan dengan cara memberi nama atau label yaitu ”meja tulis”. Dari 

contoh tersebut menggambarkan bahwa seseorang harus terlibat dalam proses 

berfikir, karena ia sedang memikirkan tentang contoh-contoh konsep. Proses berfikir 

tersebut sering disebut dengan istilah ”konseptualisasi”.  

Oleh karena itu, kesan mental (mental image) dari seseorang tentang suatu 

konsep akan berbeda karena tergantung kepada latar belakang pengetahuan, ilmu 

yang dimiliki, dan budaya orang yang melakukan konseptualisasi. Karena setiap 

orang membangun konsepnya sendiri berdasarkan pengalaman, dalam membaca 

buku, diskusi dan sebagainya sehingga ia menangkap sesuatu bahwa: 

1) Konsep bukan suatu verbalisasi/tidak spesifik. 

2) Konsep adalah kesadaran mental yang bersifat internal yang mempengaruhi 

perilaku. 

Menurut Womack (1970), selain memahami konsep yang dibangun 

berdasarkan pengenalan kita terhadap atribut kelas (penggolongan) dan simbol, juga 

penting memahami tingkat arti (level of meaning) dari sebuah konsep. Ia 

berpendapat bahwa sebuah konsep studi sosial merupakan kata atau sekumpulan 

kata (prosa) yang berkaitan dengan satu gambaran tertentu yang menonjol dan 

bersifat tetap (Certain, vakint, inalienable, features = tetap, menonjol, tak dapat 

dicabut). 
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Gambar: Konsep kemiskinan 

Sumber : http://1.bp.blogspot.com/-

qHuaH6yYbDQ/TwHUlyKq78I/AAAAAAAAACE/JjVJP_iS4Y8/s1600/kemiskinan+1.jp

g 

Konsep sangat penting bagi kehidupan manusia karena konsep dapat 

membantu seseorang untuk mengorganisasikan informasi atau data yang mereka 

terima. Konsep dapat menempatkan informasi dalam kategori-kategori atau 

kelompok-kelompok dan mempertimbangkan hubungan antar data. Berbeda dengan 

fakta yang terbatas pada situasi khusus, konsep mempunyai penerapan yang luas 

dan memiliki banyak penafsiran. 

Konsep dapat diperoleh di mana seseorang harus mengenal, memahami, 

dan merumuskan data-data yang menjadi ciri atau atribut dari suatu konsep. 

Pengalaman sebelumnya sangat diperlukan untuk menghadapi bermacam konsep 

dalam situasi yang berbeda (http://growol.blogspot.com/2011/03/pengertian-fakta-

konsep-dan.html#ixzz1yOCq5quQ). 

Konsep dapat dinyatakan dalam sejumlah bentuk konkrit atau abstrak, luar 

atau sempit, satu atau frase. Beberapa contoh konsep yang bersifat konkrit, misalnya 

seperti dibawah ini : 

Manusia 

Gunung 

Lautan 

Daratan 

Rumah 

Negara 

Barang konsumsi) 

Pakaian 

Pabrik. (dll) 

Contoh konsep yang bersifat abstrak seperti berikut dibawah ini : 

Demokrasi Kejujuran Kesetiaan 
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Keadilan 

Kebebasan 

Tanggung jawab 

Hak 

Pertimbangan 

Sistem hukum(dll) 
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Konsep dapat berupa sejumlah fakta yang memiliki keterkaitan dengan 

makna atau difinisi yang ditentukan. Karakteristik atau ciri-ciri konsep disebut atribut , 

misalnya konsep tentang “sepeda motor” dapat dijelaskan dengan atribut berikut : 

1) Kendaraan beroda dua. 

2) Digerakkan dengan mesin. 

3) Berbahan bakar bensin. 

c. Generalisasi 

Kita membutuhkan uang untuk hidup. Ayam termasuk hewan berkaki dua. 

Kedua pernyataan ini menghubungkan beberapa konsep, yakni konsep uang dan 

hidup atau konsep ayam dan hewan. Apakah pernyataan tersebut merupakan 

generalisasi? Mengapa pernyataan tersebut disebut sebagai generalisasi? Apa ciri-

ciri generalisasi? Generalisasi merupakan salah satu konsep dasar yang harus 

dikuasai untuk mempelajari IPS., karena dalam pembelajaran IPS banyak konsep-

konsep yang bersifat abstrak maupun konkrit yang didasarkan atas fakta yang terjadi 

di lingkungan sekitar peserta didik. 

Hubungan antar dua atau lebih konsep yang sudah teruji secara emperis 

dinamakan generalisasi. Oleh karena itu generalisasi dapat berbentuk proposisi, 

hipotesis, inferens, kesimpulan, pemahaman, atau prinsip.  

1) Ciri-ciri generalisasi 

a) Menunjukkan hubungan antara dua konsep atau lebih. 

b) Bersifat umum dan merupakan abstraksi yang menunjukkan keseluruhan 

kelas dan bukan bagian atau contoh. 

c) Adalah tingkat abstraksi yang lebih tinggi dari sekedar konsep. 

d) Berdasarkan pada proses dan dikembangkan atas dasar penalaran dan 

bukan hanya berdasarkan pengamatan semata. 

e) Berisi pernyataan-pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya dan 

validasi artinya diuji berdasarkan bukti-bukti yang pasti dengan mengguna- 

kan sistem penalaran dan equity. 

2) Fungsi generalisasi  

a) Membantu dalam pemilihan bahan pengajaran. 

b) Mengorganisasikan kegiatan belajar mengajar. 
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c) Membantu dalam membangun pengertian (artikulasi) bahan-bahan 

pengajaran dalam kurikulum studi IPS. 

3) Perbedaan antara konsep dan generalisasi 

GENERALISASI KONSEP 

a. Generalisasi adalah dasar-

dasar atau aturan-aturan yang 

dituangkan dalam kalimat 

yang kompleks.  

a. Konsep adalah suatu kesatuan atribut 

berkaitan.   

b. Generalisasi memiliki tesis 

yang menunjukkan sesuatu 

tentang subjek kalimat.  

b. Konsep tidak memiliki tesis. 

c. Generalisasi bersifat objektif 

dan impersonal/tidak 

satu/umum. 

c. Konsep amat subjektif dan personal 

yang memiliki konotatif yang berbeda 

antara orang yang satu dengan orang 

yang lain. 

d. Generalisasi memiliki aplikasi 

yang universal.  

d. Konsep hanya terbatas pada orang-

orang tertentu. 

e. Untuk membentuk suatu 

generalisasi pada taraf awal 

harus didukung oleh sejumlah 

besar fakta yang 

membawakan sejumlah 

konsep untuk 

mengungkapkan sebuah 

generalisasi. Fakta memiliki 

keberlakuan atau penerapan 

yang sangat terbatas kea rah 

waktu, tempat, dan ruang, 

atau kejadian lain.  

e. Sedangkan konsep memiliki daya 

keberlakuan dan penerapan yang lebih 

luas yang membantu seseorang untuk 

membentuk dan memahami suatu 

generalisasi. Dengan generalisasi kita 

dapat memperkirakan kejadian-

kejadian yang akan datang. Karena 

memiliki keberlakuan yang lebih luas, 

maka konsep dan generalisasi lebih 

bersifat umum bila dibandingkan 

dengan fakta. 

Ilmu pengetahuan tidak akan terbentuk secara teoritis apabila tidak didukung 

oleh generalisasi, maka sudah tentu materi ilmu pengetahuan sosial tidak terbentuk 

sesuai dengan struktur ilmu yang ada. Peranan generalisasi dalam IPS sudah 

diawali sejak pengumpulan fakta atau data, membentuk suatu konsep dan akhirnya 

membuat suatu generalisasi. Dengan demikian antara fakta, konsep, dan 
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generalisasi merupakan suatu rangkaian keseluruhan (sistem) yang satu sama lain 

tidak dapat dipisahkan dalam rangka membentuk suatu teori ilmu pengetahuan 

termasuk IPS 

Konsep dan generalisasi memegang peranan penting dalam mengajar IPS. 

Pada tingkat SD lebih ditekankan pada pemahaman konsep, dan pada tingkat 

sekolah menengah ke atas lebih ditekankan kepada generalisasi. Untuk membentuk 

konsep pada diri anak tidaklah mudah. Konsep dapat dipelajari dengan efektif 

dengan mengemukakan sejumlah contoh yang positif. Hasil penelitian telah 

membuktikan bahwa konsep efektif diajarkan jika sejumlah contoh positif 

dikemukakan, sehingga dapat dibentuk karakteristik dari konsep yang di ajarkan, 

diikuti dengan contoh negatif yang menggambarkan karakteristik yang 

membedakannya. 

F. Evaluasi Belajar 

Bentuk soal : pilihan ganda 

Petunjuk mengerjakan soal 

 Pilihlah jawaban yang benar 

Soal-soal 

1. Segala sesuatu yang terjadi, dapat diamati, diraba, dilihat, dirasa dan terjadi 

pada tempat dan waktu tertentu disebut dengan .... 

a. Konsep 

b. Fakta 

c. Teori 

d. Generalisasi  

2. Suatu abstraksi yang mewakili kelas objek-objek, kejadian-kejadian, kegiatan-

kegiatan, atau hubungan-hubungan yang mempunyai atribut yang sama disebut 

dengan .... 

a. Konsep 

b. Fakta 

c. Teori 

d. Generalisasi  

3. Hubungan antar dua atau lebih konsep yang sudah teruji secara emperis 

dinamakan .... 

a. Konsep 

b. Fakta 
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c. Teori 

d. Generalisasi  

4. Tujuan utama pembelajaran IPS adalah .... 

a. Untuk membantu meningkatkan kemampuan generasi muda dalam membuat 

keputusan-keputusan  rasional sebagai warga negara. 

b. Untuk membantu meningkatkan pengetahuan generasi muda dalam 

membuat keputusan-keputusan  rasional sebagai warga negara. 

c. Untuk membantu meningkatkan ketrampilan generasi muda dalam membuat 

keputusan-keputusan  rasional sebagai warga negara. 

d. Untuk membantu meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan ketrampilan 

generasi muda dalam membuat keputusan-keputusan  rasional sebagai 

warga negara yang secara kultural memiliki keragaman, dan yang hidup 

dalam masyarakat demokratis  di dunia yang saling tergantung. 

5. Membantu dalam pemilihan bahan pengajaran; mengorganisasikan kegiatan 

belajar mengajar; membantu dalam membangun pengertian (artikulasi) bahan-

bahan pengajar an dalam kurikulum studi IPS merupakan fungsi dari adanya .... 

a. Konsep 

b. Fakta 

c. Teori 

d. Generalisasi  

Bentuk soal :  esei 

Petunjuk mengerjakan soal 

a. Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar 

b. Bobot setiap soal maksimum 10 

Soal-soal 

1. Jelaskan yang dimaksud dengan fakta, konsep, generalisasi dalam pembelajaran 

IPS 

2. Uraikan manfaat fakta, konsep, generalisasi dalam pembelajaran IPS 
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LAMPIRAN  

gambar 1. 

 

Poster anti narkoba 

Gambar 2 

 

Fakta sosial. Merokok melanda remaja putri 
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Gambar 3 

 

Kemiskinan 

Video tentang “Catatan Harian Seorang Guru” 


