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ABSTRAK 

 

Permasalahan yang dihadapi mitra di lapangan diantaranya tugas guru di kelas tidak 

hanya menyampaikan informasi kepada siswanya, akan tetapi harus dilatih menjadi 

fasilitator yang bertugas memberikan kemudahan belajar, terutama mata pelajaran IPS.  

Tugas guru yang lain membuat seluruh siswa menjadi senang, gembira, penuh 

semangat, tidak cemas dan berani mengemukakan pendapat secara terbuka. Rasa 

gembira, penuh semangat, tidak cemas dan berani mengemukakan pendapat merupakan 

modal dasar untuk tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang siap beradaptasi, 

menghadapi berbagai kemungkinan di era globalisasi yang penuh tantangan. Disisi lain 

IPS dianggap mata pelajaran yang mudah, sepele hanya berupa hafalan-hafalan tentang 

konsep ilmu-ilmu sosial. Jadi perlu pengemasan pengalaman belajar yang dirancang 

oleh guru agar proses pembelajaran lebih efektif. Kreativitas bagi  seorang guru 

memang sangat diperlukan, dari hasil wawancara dan observasi di SD Islam Al 

Hikmah, diyakini banyak guru yang belum paham tentang analisis SWOT, yang 

tercermin dari RPP yang mereka buat. Para guru malah khawatir proses pembelajaran 

tidak berjalan sesuai kurikulum yang sudah ditetapkan Diknas. Khawatir materi tidak 

selesai, siswa jadi gaduh, penilaiannya terus bagaimana? hal ini yang banyak 

dipusingkan oleh guru. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim 

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam merancang RPP Mata Pelajaran 

IPS dengan menggunakan analisis SWOT. 

Hasil yang diperoleh dari kegiatan pengabdian di SD Islam Al Hikmah Gadang Malang 

ini, sebagai berikut : 1) Adanya semangat bekerja untuk para guru terutama saat 

mengajar di dalam kelas, sehingga meningkatkan keaktifan dan motivasi siswa dalam 

proses pembelajaran. 2) Adanya suasana kerja yang positif antar guru  saat mengajar di 

kelas dan  lebih percaya diri. 3) Adanya produk RPP  mata pelajaran IPS dari kelas I 

sampai kelas VI. 

 

Kata Kunci : analisis SWOT, SKKD, mata pelajaran IPS 

 
ABSTRACT 

 
  The problem that is being applied to the task of the teacher in the class not only convey 

information to the students, will have to be trained to be a facilitator who learn to give lessons, 

especially subjects Social Studies. The other teacher's assignments make all students happy, 

excited, energetic, not anxious and run. A sense of excitement, eagerness, anxiety and courage 

to express opinions is the basic capital to grow and develop into human beings ready to adapt, 

apply various possibilities in this challenging era of globalization. On the other hand IPS easy, 

trivial subjects can only memorize the concept of the social sciences. So it is necessary to pack a 

learning experience designed by the teacher to make the learning process more effective. 

Creativity for a teacher is very needed, from the results of interviews and observations in Al 
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Hikmah Islamic Elementary School, many teachers who do not understand about SWOT 

analysis, which is reflected from the RPP they make. The teachers are not working according to 

the curriculum set by Diknas. Worrying the material does not finish, the students become noisy, 

the assessment continues how? this is a lot of dizzy by the teacher. Community devotion done 

by the team in order to improve the ability of teachers in the preparation of Lesson Plans IPS by 

using SWOT analysis. 

 The results obtained from the activities of devotion in El Hikmah Islamic Elementary School 

Gadang Malang, as follows: 1) The existence of the spirit of work for teachers while teaching in 

the classroom, thus increasing the activity and motivation of students in the learning process. 2) 

There is a positive working atmosphere between teachers while teaching in the classroom and 

more confident. 3) The existence of RPP products subject IPS from class I to class VI. 

Key words: SWOT analysis, SKKD, mata pelajaran IPS, social Studies. 

 

PENDAHULUAN 

      Pengajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) bukan bertujuan untuk memenuhi ingatan para 

siswa dengan berbagai fakta dan materi yang harus dihafalkan, melainkan untuk membina 

mental yang sadar akan tanggung jawab terhadap hak dirinya sendiri dan kewajiban kepada 

masyarakat, bangsa dan negara. 

      Pengajaran Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan upaya menerapkan teori, konsep, prinsip 

ilmu sosial untuk menelaah pengalaman, peristiwa, gejala dan masalah sosial yang secara 

nyata terjadi di masyarakat. Melalui upaya ini, pengajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

melatih ketrampilan para siswa baik ketrampilan fisiknya maupun kemampuan berfikirnya 

dalam mengkaji dan mencari jalan keluar dari masalah sosial yang dialaminya (Sumaatmadja, 

N : 2000: 21). 

Hingga saat ini menurut Khoiru (2011 : 21), bahwa ilmu-ilmu sosial yang diajarkan di 

sekolah dasar adalah sebagai disiplin dan sistem pemikiran yang mempelajari materi yang 

berupa peristiwa sosial memiliki ciri-ciri keilmuan tertentu. Ciri-ciri keilmuan cabang-cabang 

ilmu sosial secara khusus berbeda-beda. Pengajaran ilmu-ilmu sosial sudah tentu harus 

memperhatikan ciri-ciri khusus cabang-cabang ilmu sosial, bila pengajaran tersebut 

mengharapkan berhasil, maka harus mempelajari ciri-ciri keilmuan cabang ilmu-ilmu sosial 

yang umumnya diajarkan di sekolah dasar. 

      Menurut Barth and Shermis dalam Sakdiyah (2009 :7) telaah dan hakikat IPS ada tiga (3), 

diantaranya : 

1. Pewarisan Budaya (Citizenship Transmission) yang menurut mereka bersifat 

indoktrinatif dalam menyajikan bahan belajar. Kewargaan (citizenship) dalam 

pengertian ini berarti kemampuan bertindak sebagai warga yang sesuai dengan nilai-

nilai dasar yang telah disepakati dan dianggap baik. Mereka mengartikan indoktrinasi 
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adalah semua pengalaman belajar (pendidikan) yang dilaksanakan dalam suasana 

belajar yang tidak kritis (uncritical learning). 

2. Ilmu Sosial (Social Science Tradition) yang merujuk kepada pengertian bahwa IPS 

sebenarnya dapat diturunkan dari salah satu ilmu sosial. Jadi sifat IPS dalam tradisi ini 

reduktif. Sifat-sifat kewargaan dapat diperoleh melalui pemahaman tentang segi 

metodologis ilmu sosial. 

3. Inkuiri Reflektif (Reflective Inquiry) yang didasarkan kepada pemikiran reflektif dari 

John Dewey. Dalam anggapan kewargaan tercermin dari kemampuan memecahkan 

masalah dalam suasana lingkungan yang sarat nilai. Dalam telaah tentang nilai yang 

dikaji bukan masalah baik atau buruk itu sendiri melainkan tentang cara bagaimana 

kita menelaah nilai dengan tepat. 

Hingga saat ini mata pelajaran IPS dianggap mata pelajaran yang mudah, sepele yang hanya 

berupa hafalan-hafalan tentang konsep ilmu-ilmu sosial. Jadi perlu pengemasan pengalaman 

belajar yang dirancang guru sangat berpengaruh terhadap kebermaknaan pengalaman bagi 

para siswa.  Pengalaman belajar yang lebih menunjukkan kaitan unsur-unsur konseptual 

menjadikan proses pembelajaran lebih efektif. 

      Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru SD, serta pengalaman 

membimbing Praktik Pengalaman Lapangan bagi calon guru SD selama 3 tahun di wilayah 

Kecamatan Sukun. Dalam hal ini para guru dan kepala sekolah diberi kebebasan dan 

keleluasaan untuk mengembangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar (SKKD) yang 

sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik sekolah dan daerah masing-masing. Bahkan 

menyusun sendiri kurikulum yang sesuai dengan sekolah dan daerahnya. 

      Bagi daerah dan sekolah yang sudah mampu, dapat mengembangkan kurikulum sendiri, 

sementara bagi yang belum mandiri bisa menggunakan dan memodifikasi perangkat 

kurikulum yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan atau 

Pusat Kurikulum (Puskur). Meskipun pada akhirnya sudah dapat diduga bahwa kebanyakan 

sekolah dan daerah akan menginduk kepada kurikulum yang dikembangkan oleh Depdiknas, 

karena biasanya tidak mau menanggung resiko. Oleh karena itu, perlu ditekankan disini 

bahwa BSNP dan Puskur harus memiliki berbagai ahli kurikulum dan ahli bidang studi yang 

kompeten dalam menyusun kurikulum dan mengembangkan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar (SKKD), mereka harus memiliki kompetensi teoritis yang tinggi, dibarengi 

dengan pengalaman lapangan (tahu kondisi sekolah) secara mumpuni, dan yang paling 

penting bertanggung jawab baik secara moral maupun spiritual. 
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      Jika ditelusuri secara nyata, guru merupakan faktor penting yang besar pengaruhnya 

bahkan sangat menentukan berhasil tidaknya peserta didik dalam belajar. Dalam  kerangka 

inilah perlunya perubahan paradigma (pola pikir) guru, agar mereka mampu menjadi 

fasilitator, dan mitra belajar bagi peserta didiknya.  

      Dengan demikian tugas guru, terutama guru SD yang merupakan guru kelas tidak hanya 

menyampaikan informasi kepada peserta didik, tetapi harus dilatih menjadi fasilitator yang 

bertugas memberikan kemudahan belajar, terutama mata pelajaran IPS.  Tugas guru yang lain 

membuat seluruh peserta didik  menjadi senang, gembira, penuh semangat, tidak cemas dan 

berani mengemukakan pendapat secara terbuka. Rasa gembira, penuh semangat, tidak cemas 

dan berani mengemukakan pendapat secara terbuka merupakan modal dasar bagi peserta didik 

untuk tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang siap beradaptasi, menghadapi berbagai 

kemungkinan, dan memasuki era globalisasi yang penuh berbagai tantangan. 

      Kreativitas seorang guru memang sangat diperlukan, dari hasil wawancara dan observasi 

di SD Islam Al Hikmah Gadang Malang, maka diyakini banyak guru yang belum paham 

tentang analisis SWOT, yang tercermin dari RPP yang mereka buat. Para guru malah khawatir 

proses pembelajaran tidak berjalan sesuai kurikulum yang sudah ditetapkan Diknas. Khawatir 

materi tidak selesai, siswa jadi gaduh, penilaiannya terus bagaimana? dan lain-lain yang 

banyak dipusingkan oleh guru.  

       Berdasarkan analisis situasi, secara umum permasalahan yang dihadapi guru-guru SD di 

SD Islam Al Hikmah Gadang Malang adalah : 

1. Para guru belum paham tentang  analisis  SWOT, sehingga dalam menyusun RPP 

kurang mempemperhatikan  indikator keberhasilan proses pembelajaran. 

2. Sebagai guru kelas, mereka kurang memiliki kemampuan untuk mengembangkan 

SKKD. 

Oleh karena itu sangat perlu diupayakan pemecahan permasalahan yang dihadapi para guru 

SD tersebut melalui pelatihan dan lokakarya analisis SWOT. Sehingga permasalahan 

utamanya adalah : 1) Bagaimana meningkatkan kemampuan guru-guru dalam merancang RPP 

Mata Pelajaran IPS dengan mempertimbangkan analisis SWOT, 2) Bagaimana meningkatkan 

kemampuan dan ketrampilan guru dalam mengembangkan SKKD dalam proses pembelajaran 

melalui analisis SWOT? 

Berdasarkan Analisis situasi dan Perumusan masalah, maka tujuan dari pengabdian kepada 

masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kemampuan guru dalam merancang RPP Mata 

Pelajaran IPS dengan menggunakan analisis SWOT. 
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METODE PENDEKATAN 

Metode pendekatan yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini sebagai berikut: 

pelatihan, lokakarya, dan pendampingan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

     Hasil yang diperoleh dari kegiatan pengabdian di SD Islam Al Hikmah Gadang 

Malang ini, sebagai berikut : 

1. Adanya semangat bekerja untuk para guru terutama saat mengajar di dalam kelas, 

sehingga meningkatkan keaktifan dan motivasi siswa dalam proses pembelajaran. 

2. Adanya suasana kerja yang positif antar guru terutama saat mengajar di kelas dan 

membuat mereka lebih percaya diri. 

3. Adanya produk RPP  mata pelajaran IPS dari kelas I sampai kelas VI. 

 

Adapun manfaat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diuraikan sebagai berikut 

1. Sebagai penambah khasanah keilmuan bagi guru-guru di SD yaitu dengan sinkronisasi 

materi pelatihan Analisis SWOT Untuk pengembangan SKKD Mata Pelajaran IPS 

2.  Sinkronisasi materi pelatihan disusun didasarkan atas analisis kebutuhan peserta yang 

dilaksanakan melalui diskusi dengan melibatkan guru-guru SD Islam Al Hikmah. 

3. Pelatihan dan pendampingan  Analisis SWOT Untuk pengembangan SKKD mata  

pelajaran IPS. Dimana peserta atau guru-guru dilatih untuk merancang dan 

mengembangkan serta membuat karya nyata media pembelajaran yang mendukung 

tercapainya dan terlaksananya setiap kegiatan pembelajaran di sekolah. 

4. Penyusunan materi pelatihan 

Materi pelatihan disusun didasarkan atas analisis kebutuhan peserta yang dilaksanakan 

melalui pelatihan, pendampingan dan lokakarya dengan melibatkan guru-guru. Hal ini 

dilakukan untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan mereka. Dengan demikian materi 

pelatihan betul-betul sesuai kebutuhan  dan pelatihannya bisa berjalan efektif dan 

efisien. 

 

SIMPULAN  

      Kesimpulan dari pelaksanaan lam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, adalah 

sebagai berikut: Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di SD Al Hikmah Gadang 

Malang, berlangsung dengan baik dan memuaskan kedua belah pihak. Pelaksanaan kegiatan 
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sesuai dengan rencana dan mendapatkan respon yang sangat positif dari peserta. Pelaksanaan 

dinyatakan berhasil karena target indikator telah tercapai. Peserta termotivasi secara aktif 

karena nampak adanya antusias untuk memperhatikan dan selalu ingin tahu dengan adanya 

pertanyaan-pertanyaan  yang muncul. Meningkatkan wawasan pada materi ajar dan metode 

mengajar. 
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