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KATA PENGANTAR 
 

 Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, 

karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat 

menyelesaikan makalah ini guna untuk memenuhi tugas Mata 

KuliahBELAJAR DAN PEMBELAJARAN IPS. Yang didalamnya 

terdapat bagaimana cara menyusun materi-materi perencanaan 

pembelajaran yang telah kami rangkum menjadi sebuah makalah. 

Pembuatan makalah ini, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat 

bagi kami khususnya, dan bagi pembaca pada umumya. Kami mohon 

maaf atas kekurangan yang ada pada makalah ini. Kritik dan saran 

kami harapkan dari pembaca agar menjadi motivasi kami untuk 

membuat makalah yang lebih baik lagi. 
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SASARAN BAB 

 

1. Menjelaskan pentingnya relevansi dan koherensi sebagai kriteria 

evaluasi untuk membangun materi pembelajran IPS.  

2. Membedakan tipe-tipe materi dalam topik pembelajaran IPS.  

3. Mengetahui kekurangan dan kelebihan setiap tipe materi . 

4. Menjelaskan permasalahan unik dalam mempersiapkan dan 

mengajarkan materi interdisiplin yang terintegrasi yang tidak 

ditemukan dalam topik IPS . 

5. Mengidentifikasi sitematika dalam menentukan materi IPS yang 

tepat . 

6. Mendeskripsikan tahapan-tahapan umum dalam merencanakan 

berbagai tipe materi.  

7. Membangun fokus pertanyaan dalam materi dan 

menghubungkanya dengan SKKD yang tepat. 

8. Menganalisis sampel diagram materi . 

9. Membuat diagram ilustrasi yang menggambarkan hubungan antara 

fokus pertanyaan , mata pelajaran, dan informasi yang akan diajarkan 

dalam materi IPS . 

 

 

  



MERENCANAKAN FOKUS YANG TEPAT 

UNTUK MATERI IPS 

 

Perencanaan materi dapat melibatkan seorang guru atau lebih , 

guru dengan berbagai mata pelajaran seluruh sekolah atau bahkan 

beberapa sekolah , baik melalui diskusi maupun internet. Ketika lebih 

dari satu orang merencanakan materi setiap orang berpartisipasi saling 

mengisi dan bekerja sama hal ini berpengaruh kepada konten isu dan 

waktu guru tersebut dalam merencanakan dan mengajarkan. 

merencanakan materi IPS memerlukan kunci pokok,mengetahui 

kebutuhan murid , menyeleksi strategi pembelajaran yang tepat,dan 

memakai penilaian yang relevan sehingga banyak guru yang 

menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam merencanakan materi 

IPS. 

Signifikan, koheren, dan relevan adalah tiga kriteria evaluasi yang 

sangat penting dalam menyusun matreri IPS . Signifikan berarti bahwa 

konten yang diajarkan harus lah penting bagi mata pelajaran dan juga 

bagi kebutuhan siswa untuk pembelajaran IPS yang powerful. Materi 

dan kegiatan pembelajaran berfokus kepada hakikat pengetahuan , skill 

dan nilai IPS .  

Koheren berarti bahwa siswa mendapat pengalaman langsung 

dengan berfikir inkuiri dan melakukan beberapa kegiatan lapangan 

yang berhubungan dengan mata pelajaran IPS untuk mempertegas 

materi difokuskan kepada mempraktekan skill inkuiri,pemahaman 

konseptual , pengaplikasian , dan mengaplikasikan pengetahuan materi 

IPS ke kehidupan sosial siswa bersamaan dengan norma,nilai,dan 

konflik. 

Relevan berarti bahwa konten aktifitas dan luasnya penglaman IPS 

siswa merefleksikan kehidupan ,cita-cita,dan aspirasi siswa itu sendiri. 

Konten dan skill IPS mempengaruhi pilihan dan kualitas hidup siswa.  

 



Materi Deskriptif 

Kurikulum IPS yang lama berorientasi kepada materi deskriptif , 

topik diperkenalkan pada tingkat awal dan diulangi pada beberapa 

poin ditingkat selanjutnya , setiap topik ini dibahas ulang semakin 

abstrak dan komplek informasi baru yang diberikan ketika topik ini 

diajarkan dengan baik siswa perlahan dapat memahami topik tersebut 

secara mendalam ,namun jika guru sebelumnya tidak mengajarkan 

topik tersebut akan mengakibatkan siswa tidak siap untuk menerima 

topik yang sama ditingkat selanjutnya  

Materi Dengan Fokus Kemampuan Berfikir 

 Dengan fokus kepada kemampuan berfikir materi yang 

diajarkan tidak sepenting keahlian yang dibangun. kemampuan 

berfikir inkuiri dapat diajarkan di berbagai materi . siswa lebih fokus 

pada bagaimana mereka belajar, bukan apa yang diajarkan dengan cara 

ini guru dapat membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam 

belajar.  

Materi dengan fokus konseptual dan kemampuan berfikir   

Kita dapat menggabungkan antara konseptual dan kemampuan 

berfikir dalam materi IPS . fokus materi ini lebih baik bila dibarengi 

dengan strategi pembelajaran inkuiri dan investigatif. Siswa belajar 

dengan berbagai konten yang koheren. pada saat yang bersamaan 

mereka juga mengembangkan skill yang dibutuhkan untuk memahami 

konsep tersebut. Mereka juga mengamati nilai-nilai dan kondisi 

masyarakat melalui konten tersebut. 

  



MATERI YANG MENGINTEGRASI MATA 

PELAJARAN  

 

Ada dua tipe materi yang dapat dapat digunakan untuk 

mengintegrasi mata pelajaran : materi bertema serta materi isu dan 

problem solving.  

Materi Bertema  

Merencanakan dan mengembangkan tipe materi ini dimulai ketika 

integrasi yang meaningfull dari beberapa subjek , dapat membentuk 

tema-tema penting . setelah memilah berbagai RPP tahunan dari setiap 

cabang ilmu tema-tema yang sesuai dengan kurikulum dapat 

diidentifikasi. sebagai contoh: pola perubahan dapat di jelaskan sejak 

masa kanak-kanak.  

Mengamati bagaimana seseorang menyesuaikan pakaian dan 

aktifitasnya sesuai dengan keadaan cuaca; seperti membawa paying 

ketika musim hujan, atau memakai jaket tebal ketika musim dingin. 

Mengobservasi dan mengklasifikasi perubahan umum di 

lingkungan yang diakibatkan perubahan cuaca, seperti retakan di tanah 

ketika musim kemarau.  

Mengamati beberapa masalah matematis yang berhubungan 

dengan perubahan cuaca dengan aktifitas, misalnya jam kerja ketika 

musim dingin. 

Kelebihan dari tipa materi ini adalah dapat menghubungkan 

beberapa mata pelajaran berbeda. 

Materi isu dan problem solving 

Sebuah isu tidak akan selalu memiluki jawaban yang benar secara 

umum. Banyak isu sangay kompleks dan tidak mudah diselesaikan atau 

tidak dapat seluruhnya dieselesaikan. Walaupun begitu, siswa dapat 

mengeksplorasi isu tersebut, mengidentifikasi solusi yang 

mungkinmengamati argument-argumen yang mendukung atau tidak  



mendukung solusi yang ditawarkan, memprediksi solusi apa saya yan 

dapat di implementasikan, dan mencoba solusi tersebut. 

Kelebihan dari tipe ini adalah dibutuhkannya pengamatan dari 

berbagai segi dalam menghadapi suatu permasalahan atau isu. Hampir 

semua isu memiliki konteks sosial, politik, ekonomi, sains, sejarah, dan 

teknologi. Materi dengan tipe ini dapat membuat siswa melihat bahwa 

kehidupan itu berisi berbgai perbedaan dan kontroversi. Siswa belajar 

bagaimana berkompromi dengan perbedaan dengan perspektif 

demokratis. 

Pemilihan ide-ide kunci untuk tipe materi ini dimulai dengan 

mengidentifikasi isu-isu yang relevan dengan murid. Topik mengenai 

spesies dilindungi, misalnya, tidak dapat dengan mudah diamati siswa 

tingkat awal karena faktor abstraknya. Daripada itu, siswa yang masih 

muda dapat mengamati permasalahan yang berhubungan dengan 

hewan peliharaan, seperti kucing, hamster, dll. mereka dapat 

membawa hewan peliharaan sendiri atau mengurus hewan peliharaan 

sekolah. Siswa mencatat, berapa sering peliharaannya makan setiap 

hari, dan bagaimana membuat kandangnya tetap bersih. Mereka akan 

merasakan langsung bagaimana mereka lelah mengurus 

peliharaannya, bagaimana mereka suka atau tidak menyukai tingkah 

laku peliharaan tersebut, dan bagaimana bila mereka tidak 

mengurusnya. Selama pengamatan, siswa akan menemukan beberapa 

isu yang terkait dengan tanggung jawab. Di materi ini ditemukan 

pertanyaan umum mengenai apa itu tanggung jawab dan konsekuensi 

dari memiliki hewan peliharaan. 

  



BAGAIMANA MEMILIH TOPIK YANG TEPAT 

UNTUK MATERI YANG TERINTEGRASI 
 

Ada 4 pertanyaan yang perlu direfleksikan oleh guru dalam rangka 

mengidentifikasi konsep atau skill yang dibutuhkan. 

1. Konsep kunci apakah yang akan menjadi sentral penting dalam 

setiap mata pelajaran? 

2. Apa yang akan menjadi pertanyaan yang mengarahkan siswa 

dalam berpikir? 

3. Aktifitas apakah yang dibutuhkan siswa dalam berfikir reflektif? 

4. Apa yang akan menjadi penghubung dasar dan signifikan untuk 

konsep-konsep kunci tersebut? 

Merencanakan materi terintegratif 

Ada dua teknik umum yang dapat digunakan dalam pengajaran 

integratif. Yang pertama adalah memilah ide-ide kunci yang  saling 

menghubungkan cabang-cabang ilmu. Yang kedua adalah merancang 

kurikulum tahunan untuk cabang-cabang ilmu. Guru melihat sasaran 

kurikulum sepanjang taun, lalu memasangkan unsur pend. IPS ke mata 

pelajaran lain. Jika sasaran umum dari beberapa subjek mempelajari 

isu yang sama, maka dapat diajarkan sekaligus di waktu yang sama. 

 Curriculum mapping, Adalah salah satu cara untuk 

mengidentifikasi topik-topik yang antar mata pelajaran yang 

saling berhubungan. Menurut Michael Zulkosi, seorang kepala 

sekolah di Nebraska, mendeskripsikan Curriculum mapping 

sebagai berikut(1999): 

“kami mengumpulkan seluruh guru dan mencatat topik apa 

yang akan mereka ajarkan semester kali ini. Kami 

menulisnya di karton, melaminasinya, dan menempelkannya 

di ruang guru. Lalu dengan marker berwarna guru menandai 

topik-topik yang saling berhubungan dengan warna yang 

sama. Lalu dari topik-topik tersebut guru mengembangkan 

suatu tema materi pembelajaran.” 



 Menggunakan desain beroda. Beberapa guru ada yang 

menggunakan desain beroda atau semacam diagram venn. Guru 

membuat lingkaran lingkaran yang saling berhubungan atau 

saling mengisi, yang mewakili topik-topik tertentu. 

 Menggunakan desain kolom, sistem chart atau kolom dapat 

pula digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema yang dapat 

di integrasikan. Guru membuat beberapa table dengan mata 

pelajaran yang berbeda per kolomnya. Di kolom pertama, guru 

menulis satu topik. Di kolom berikutnya, yang juga merupakan 

kolom mata pelajaran lain, guru menulis topik yang memiliki 

hubungn dengan topik di kolom sebelumnya, dan seterusnya. 

  



MENGEMBANGKAN MATERI YANG 

INTEGRATIF 
 

Mengembangkan materi yang efektif membutuhkan pertimbangan 

yang penting dalam menyusun langkah-langkah perencanaan, 

pengaturan yang khusus, dan evaluai yang reflektif. Berikut adalah 

langkah-langkah mengwmbangkan materi yang terintegratif, dan guru 

dapat mengembangkannya lagi sesuai kebutuhan. 

Membuat ide-ide untuk topik materi. 

Ketika sebuah topik telah dipilih, ide mengenai konten, skill, sikap, 

dan nilai yang berhubungan dengan topik terbentuk. Ide-ide ini adalah 

titik awal dan aka ditinjau ulang selama proses pengembangan. 

Meneliti topik 

Meneliti topik yang dipilih dapat mendampingi guru dalam mencari 

pemahaman dasar, mengaplikasikannya, untuk mengidentifikasi 

konsep dan perspekrif alternatif bagi siswa, dan tentunya menambah 

pengetahuan guru. Jurnal, internet, buku teks, adalah contoh dari 

sumber penelitian. 

Mengembangkan fokus pertanyaan 

Guru mengidentifikasi poin utama atau pertanyaan untuk materi. 

Ini sangat penting ketika ide-ide telah ditanamkan, misalnya di buku. 

Buku teks dan perangkat pembelajaran biasanya memiliki informasi 

lebih banyak daripada apa yang siswa dapat mengerti. Tanpa fukos dan 

pertanyaan yang sentral, akan sulit dalam membantu siswa untuk 

mendapatkan poin-poin utama. Pertanyaan yang terfokus membantu 

siswa menghubungkan pemahaman dasar mereka sebaik membangun 

pemikiran dasar untuk mempelajari materi. Fokus pertanyaan dapat 

membimbing pengembangan satu atau lebih pembelajaran.. sebagai 

contoh, materi SMP mengenai pemerintah daerah dapat dimualai 

dengan beberapa fokus pertanyaan: 

 Apa itu pemerintahan? 

 Bagaimana perbedaan dan persamaan pemerintah daerah? 



 siapa membuat peraturan mengenai operasi antara pemerintah 

daerah dan pusat? 

 Siapa yang akan menyediakan layanan bila pemerintah pusat 

maupun daerah tidak dapat melakukannya? 

Mengidentifikasi siswa berkebutuhan khusus dan 

bemberikan akomodasi 

Siswa dengan kebutuhan khusus dapat mempengaruhi renjana 

pembelajaran. Penyesuaian pembelajaran dapat dilihat dari jenis 

kebutuhan khus apa yang siswa miliki. Beberapa kebutuhan khusus ini 

dapat meliputi: 

 Siswa yang memiliki kesulitan akademis 

 Siswa dengan bahasa ibu yang berbeda atau tidak lancar 

berbahasa Indonesia 

 Siswa yang memiliki kesulitan fisik maupun emosi 

 Siswa yang memili latar belakang keluarga yang kurang baik, 

seperti anak korban perceraian dan broken home 

Memberi nama materi 

Materi membutuhkan fokus. Memberikannya nama merupakan 

salah satu cara untuk mencapai fokus. Dengan memberi nama siswa 

dapat menangkap nilai esensi dari materi tersebut, demikian pula 

kontennya.  

Mebangun sasaran pembelajaran 

Ide-ide awal dan refleksi guru terhadap fokus pertanyaan 

membantu terbentuknya sasaran pembelajaran. Sasarn pembelajaran 

adalah pernyataan mengenai keinginan guru terhadap apa yang siswa 

pelajari. Pernyataan ini dapat meliputi kemampuan inquiri, konsep, 

atau nilai-nilai. 

Mengkategorikan sasaran pembelajaran 

Langkah berikutnya adalah mengkategorikan sasaran 

pembelajaran. Setiap ide didefinisikan  sebagai kemampuan inquiri, 

konten pengetahuan, sikap, atau nilai. Guru juga memastikan bahwa 

sasaran-sasaran ini memiliki kategori. Kemampuan inquiry, seperti 

mengingat, menjelaskan, pemprediksi, menganalisa, membuat, dan 



mengevaluasi, dapat dibagi manjadi beberapa tingkatan. Konten 

pengetahuan dapat terdiri dari pernyataan factual, konsep dan 

generalisasi. Sikap dapat di identifikasi atau dijelaskan dengan 

beberapa konsekuensi yang menyertainya. 

Membuat peta ide 

Seiring diketahuinya sasaran dan tujuan pembelajaran, teknik 

membuat peta ide-ide dapat digunakan untuk mengevaluasi, 

melengkapi, dan merelasikan ide-ide penting, skil, sikap, dan nilai dari 

materi tersebut. Guru memakai informasi dan ide-ide yang telah 

dikumpulkan ke dalam bentuk ilustrasi yang disebut jaringan atau peta 

konsep. Ketika peta telah dibentuk, skil, ide, sikap, dan nilai tambahan 

dapat di identifikasi untuk mendukung materi dan membangun 

jembatan antar komponen dalam materi. Penghubung dapat 

menggunakan tanda panah untuk mengkoneksikan antara ide dengan 

kemampuan inquiri, menunjukkan hubungan antara fakta,konsep 

sedarhana, konsep yang lebih abstrak, dan generalisasi. Hubungan dan 

tingkatan ini membantu siswa untuk mengerti hubungan dan 

mengitegrasikan skil, konsep, dan generalisasi. Ada dua jenis pet aide 

yang digunakan, yaitu pet aide hierarki dan pet aide skematik 

Mengembangkan dasar pemikiran dan tujuan 

Penting untuk memikirkan alasan mengajarkan materi dan 

bagaimana dasar pemikiran disampaikan ke siswa. Pemikiran dasar, 

atau landasan pemikiran ditentukan oleh nilai-nilai yang 

mempengaruhi persepsi guru terhadap siswa, hubungan siswa dengan 

masyarakat, dan interaksi siswa dengan IPS sebagai mata pelajaran. 

Dasar pemikiran materi juga dipengaruhi oleh arah pembelajaran IPS 

dan pendidikan secara umum yang berlaku. Sebagai contoh, pada 

tahun 1970an di AS pembelajaran berpusat kepada siswa. 

Memulai grafik KWL (Know, Would like to learn, what was 

Learned) 

Grafik KWL digunakan setiap waktu digunakan untuk 

merencanakan dan mengevaluasi materi. Grafik ini menyediakan 

indikator pengetahuan siswa berdasarkan pembelajaran, pengetahuan 



apa yang diberikan sebelum pembelajaran dimulai atau ketika 

pembelajaran, dan ilmu apa yang siswa dapatkan dari materi. Ketika 

awal pemberian materi, guru bertanya, “apa yang kamu ketahui 

mengenai ____?”, lalu guru bertanya lagi kepada siswa, “apa yang 

ingin kamu pelajari tentang topik ini?” ketika materi telah diajarkan, 

guru bertanya, “apa yang telah kalian pelajari tentang topik tadi?”. 

Komentar siswa direkam dalam grafik table yang terdiri dari kolom K 

(Know, tahu), W (Would like to learn, mau untuk mempelajari), dan L 

(what was Learned, apa yang telah dipelajari). Guru dapat 

mengembangkan KWL personal untuk setiap materi. 

Mengembangkan sasaran  pembelajaran 

Setelah sasaran dibentuk, dan telah dikategorikan, maka saatnya 

membangun sasaran pembelajaran yang lebih spesifik. Semua sasaran, 

berfokus pada apa ayang siswa akan pelajari dan bagaimana 

mensukseskannya. Contoh bagaimana sasaran pembelajaran 

mengindikasikan konsep atau generalisasi pengetahuan yang dibangun 

siswa yaitu: 

 Siswa membandingkan kehidupan anak pada masa colonial 

dengan kehidupan mereka 

 Siswa memberikan alasan mengapa suatu merk susu lebih 

mahal dari yang lain. 

 Siswa menyatakan arti dari hari libur  dengan kata-kata mereka 

sendiri. 

Contoh sasaran yang mengindikasikan kemampuan inquiry yang 

dikembangkan siswa yaitu: 

 Siswa memperoleh data dengan melakukan wawancara 

 Siswa mengatur data-data yang diperoleh ke grafik-grafik yang 

menghubungkan 2 variabel. 

 Siswa menulis laporan dalam bentuk siaran berita 

 Siswa mengklasifikasikan berbagai hal ke daftar kebutuhan atau 

keinginan. 



Contoh sasaran yang mengindikasikan sikap dan nilai yang siswa 

pelajari untuk di apresiasi dan di aplikasikan yaitu: 

 Siswa menunjukkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua 

 Siswa menjukkan antusiasme untuk mencari tahu dan 

mempelajari lebih jauh mengenai kegiatan resmi presiden 

 Siswa menghemat pemakaian energi di kegiatan sehari-hari 

Memberikan tugas 

Dua latar belakang mengapa pemberian tugas sangat penting dalam 

tahapan perencanaan materi, yaitu: 

 Umpan balik siswa terhadap ide kunci yang dipelajari 

 Data mengenai ke efektifan dari rencana pembelajaran dalam 

sasaran pembelajaran. 

Penilaian juga digunakan untuk memberikan umpan balik ke siswa 

tentang pembelajaran mereka dan untuk guru mengenai ke efektifan 

materi yang diajarkan. 

Tipe penilaian yang banyak dipakai guru biasanya berupa kuis atau 

tes, tulisan siswa, daftar dan grafik, kerja kelompok, karya seni, 

wawancara, atau tugas individu. 

Membangun rencana pembelajaran 

Aktifitas potensial muncul dari daftar-daftar sasaran pembelajaran. 

Salah satu cara untuk melihat aktifitas adalah dengan 

mempertimbngkan sumber yang ada dan aktivitas lain yang 

berhubungan dengan sumber tersebut. Contoh sumber adalah buku 

teks, kunjungan lapangan, narasumber, internet, debat, dan simulasi. 

Setiap sumber ini dapat memberikan bantuan untuk mencapai sasaran. 

Misalnya salah satu sasarannya yaitu, “siswa akan diberikan 

contoh-contoh sumber daya alam yang tidak tersedia di wilayah 

sekitar”. Sumber pembelajaran yang dapat digunakan untuk mencapat 

sasaran ini berupa: 

 Melakukan karya wisata ke lokasi tambang 



 Mencari di internet mengenai SDA yang dimaksud 

Menyiapkan media teknologi 

Di tahap ini guru bertanya sendiri mengenai beberapa pertanyaan: 

 Bagaimana teknologi dapat membuat pembelajaran lebih 

menarik? 

 Jika bahan dasar tidak tersedia untuk menjelaskan materi, 

dapatkah teknologi membantu siswa untuk mempelajari konsep 

lebih meaningful? 

 Dapatkah teknologi memberikan membantu menyampaikan 

hal-hal yang sulit dibawa atau direalisasikan di kehidupan 

nyata? 

 Apakah diperlukan operator? 

Implementasi materi 

Setelah perencanaan materi diajarkan. Penyesuaian dan 

improvisasi  digunakan selama pengajaran agar sesuai dengan kondisi 

kelas. 

Evaluasi pembelajaran siswa 

Siswa berpartisipasi dalam memberikan ide berdasarkan kegiatan 

dalam materi, dan apa yang mereka pelajari dari materi tersebut 

sebagai bagian dari pembelajaran atau kegiatan diluar kelas dalam 

format feedback. Guru mengumpulkan hasil feedback tersebut beserta 

dari hasil penilaian/pemberian tugas. Ide-ide dari siswa dicatat dalam 

tabel KWL. Guru membandingkan sasaran pembelajaran dengan 

informasi-informasi yang siswa dapatkan dari pembelajaran, lalu 

menentukan nilai/tingkatan apa yang mereka peroleh. 

Merefleksikan materi 

Pembangunan dan pengembangan materi, juga rencana 

pembelajaran merupakan sebagian besar dari tahap perencanaan 

materi. Namun salah satu bagian yang paling penting ialah 

mengumpulkan respon/feedback dari materi yang diajarkan dan 

merefleksikan efektifitasnya. Beberapa pertanyaan yang dapat 

dipertimbangkan meliputi: 



 

 Apa bukti motivasi untuk mempelajari topik telas ditemukan? 

 Apa bukti belajar yang terlihat dari topik tersebut? 

 Apakah siswa telah mencapai sasaran pembelajaran? 

 Apakah ide-ide dalam pembelajaran mengalir dengan baik? 

 Apa yang siswa ingat dan tidak ingat dari hari ke hari? 

 Pembelajaran yang mana yang bekerja dengan baik? Apakah 

sudah diprediksi demikian? 

 Akankah kamu menggunakan materi ini lagi? Jika tidak, apa 

yang akan diubah? 

Respon tertulis memberikan titik awal bagi guru ketika 

mempertimbangkan materi mana yang sebaiknya dipertahankan dan 

di revisi untuk disertakan di kurikulum mendatang. 

  



KESIMPULAN 
 

Proses perencanaan materi merupakan skill professional yang kritis 

karena ide-ide kunci saling berhubungan satu sama lain dan dengan 

pengalaman dasar siswa dapat menjadikannya sangat berguna. Materi 

dapat dikembangkan dengan memperhatikan ide pokok IPS atau ide-

ide dari disiplin ilmu lain. Tiga kriteria evaluasi  yang berguna dalam 

membentuk materi yaitu signifikan, koheren, dan relevansi. Memilih 

fokus yang tepat untuk materi juga menentukan dasar pemikiran dan 

sasaran materi. Fokus perhatian dapat bervariasi antara konten, 

keahlian inquiry, sikap, dan nilai, dan kuantitas integrasi dari subjek 

lain. Fokus-fokus dalam perencanaan unit meliputi fokus deskriptif 

dalam konten, fokus keahlian bepikir, fokus konseptual dan keahlian 

berfikir, serta fokus isu dan problem solving. 

Dalam merencanakan materi yang terintegrasi, topik-topik yang tepat 

terbentuk dari pilihan guru dan siswa yang dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran siswa dan perasaan berharganya materi yang 

bibuat bagi guru. Ketika tujuan-tujuan IPS bertemu dengan disiplin 

ilmu lain seperti sains, guru akan sering menemukan bahwa siswa 

dapat mempelajari topik lebih baik melalui  pembelajaran yang 

terintegratisi. Efektifnya perencanaan materi IPS  dengan fokus yang 

tepat memerlukan pertimbangan yang penting mengenai langkah-

langkah perencanaan, pengaturan tujuan-tujuan, dan evaluasi reflektif. 

 


