
BAB III 

MODEL INTERAKSI SOSIAL 

 

 

Kelompok model Interaksi Sosial terdiri dari enam model pengajaran. 

Keenam model pengajaran itu adalah :  (i) Model Penelitian Kelompok, dan 

(ii) Model Penelitian Sosial. Kedua model tersebut  menimbulkan perilaku 

belajar aktif. Dari belajar dengan pola Model Penelitian Kelompok dan 

Penelitian Sosial siswa dapat memecahkan masalah sosial secara logis, dan 

memahami hubungan antara pribadi dalam kehidupan sosial sehari-hari. 

 

1. Model Penelitian Kelompok : sebagai Sumber Proses Demokrasi 

    

Ahli yang menyusun model ini adalah Hebart Thelen. Menurut Thelen 

kehidupan diatur untuk memperbaiki kehidupan di dalam masyarakat. 

Pengaturan perilaku dalam proses belajar di sekolah didasarkan pada 

anggapan bahwa (i) manusia adalah makhluk sosial, (ii) kehidupan di kelas 

dihadapkan pada masalah-masalah. dalam menciptakan situasi belajar yang 

akan memperbaiki kehidupan masyarakat, diperlukan strategi mengajar yang 

mendorong terjadinya kegiatan-kegiatan (i) penelitian, (ii) pemerolehan 

pengetahuan untuk pemecahan masalah kelompok, dan (iii) pembentukan 

kelompok untuk menciptakan dinamika penelitian yang produktif. Model 

Penelitian kelompok dirancang untuk menciptakan kelompok dinamis yang 

produktif dalam melakukan pemecahan masalah. 

Model Penelitian Kelompok adalah pola belajar-mengajar yang 

dirancang untuk mengembangkan keterampilan berpartisipasi secara 

demokratis dan memecahkan masalah secara ilmiah. Model ini juga 

mengembangkan pengertian tentang kesederajatan manusia. 

Dalam kehidupan modern orang menghadapi bersama-sama masalah 

hidup. Masalah-masalah tersebut ada yang dapat dipecahkan secara 

individual, dan ada pula yang harus dipecahkan secara berkelompok. Oleh 

karena itu diperlukan strategi mengajar yang mendorong timbulnya kelompok 

yang hidup secara demokratis dan dapat memecahkan masalah secara ilmiah. 

 

Urutan Langkah Mengajar 

 

Pengajaran dengan Model Penelitian Kelompok menggunakan langkah 

mengajar sebagai berikut : 

(1) Langkah kesatu : guru mengemukakan ceritera tentang situasi yang 

mengandung masalah yang menantang. 

(2) Langkah kedua : guru mendorong terbentuknya reaksi-reaksi yang 

memecahkan masalah secara kelompok. 

(3) Langkah ketiga : guru meminta siswa untuk mempelajari masalah dan 

memecahkan masalah secara mandiri maupun berkelompok. Siswa 

diminta untuk merumuskan masalah, berbagai tugas dalam memecahkan 

masalah. 



(4) Langkah keempat : guru memantau siswa yang sedang belajar secara 

mandiri dan berkelompok. 

(5) Langkah kelima : guru mengadakan evaluasi tentang proses dan 

kemajuan siswa dalam belajar. 

(6) Langkah keenam : guru memeriksa kembali jalannya proses belajar, dan 

mengulangnya kembali bila perlu. 

 

Sistem Sosial 

 

Pola hubungan guru dan siswa tergolong demokratis. Pola perilaku guru 

siswa sebagai berikut : 

(1) Kegiatan kelas berorientasi pada pemecahan masalah. 

(2) Guru dan siswa mengenal dan menganalisis masalah secara rinci. 

(3) Siswa mengatur hubungan kerja berdasarkan aturan yang dibuat dalam 

kelompok. 

(4) Peranan guru dan siswa sederajat, walaupun dalam hal-hal tertentu 

berbeda peran. 

 

Prinsip Reaksi 

 

Pola perilaku guru dalam mereaksi perilaku siswa sebagai berikut : 

(1) Guru berperan sebagai pembimbing, konsultan, dan kawan yang kritis 

dalam menghadapi masalah kelompok. 

(2) Memberikan fasilitas agar siswa dapat berkelompok dan bekerja secara 

kelompok. 

(3) Mendorong dan menyalurkan energi siswa untuk dapat melakukan 

penalaran dalam memecahkan masalah kelompok. 

(4) Melakukan supervisi kegiatan belajar agar siswa memperoleh 

pengalaman-pengalaman menghayati nilai-nilai pribadi. 

 

Secara keseluruhan guru diminta mengendalikan diri agar tidak banyak 

mencampuri kegiatan siswa. Pola reaksi guru berjalan sesuai dengan 

perhatian siswa dalam memecahkan masalah. 

 

Penunjang Keberhasilan Belajar 

 

Keberhasilan belajar dalam model ini berupa : (i) tersedianya 

perpustakaan yang mampu memberikan informasi yang baik, (ii) sumber 

berjalan lain dan nara sumber yang dengan mudah dimanfaatkan oleh siswa, 

(iii) perhatian sekolah yang mendukung keberanian siswa untuk melakukan 

penelitian. 

 

Dampak Pengajaran dan Dampak Pengiring 

 

Model Penelitian Kelompok mencapai beberapa tujuan pendidikan yang 

komprehensif. Model ini bermanfaat untuk (i) mendidik keterampilan 



penelitian ilmiah, (ii) membimbing keterampilan untuk berhubungan dengan 

orang lain, dan (iii) memperoleh perilaku sosial yang bermanfaat bagi 

kehidupan. Model Penelitian Kelompok dapat digunakan untuk mengajarkan 

semua bidang studi dan digunakan untuk semua siswa kelas rendah atau 

tinggi. Dampak Model Penelitian Kelompok dapat dilukiskan dalam Bagan 

ini: 

 

 

 

 

 

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penerimaan tentang 

kesamaan derajat 

manusia itu bersifat 

plural 

Memiliki perasaan 

bahwa siswa bebas 

untuk belajar 

Penerimaan 

pengertian tentang 

pentingnya penelitian 

sosial 

Proses kelompok 

yang efektif dan 

mampu mengatur 

sendiri 

Penerimaan 

pandangan bahwa 

ilmu itu dibuat 

Berorientasi pada 

disiplin penelitian 

ilmiah 

Model 

Penelitian 

Kelompok 

Menghayati dan 

menghargai 

pentingnya hubungan 

antar pribadi yang 

hangat dan kerukunan 



Catatan :   : Dampak Pengajaran 

   : Dampak Pengiring 

 

 

Bagan: Dampak Penelitian Kelompok Adaptasi dari Joyce dan Weil.1980 

 

Contoh Penggunaan Model Penelitian Kelompok 

 

Jenjang : Sekolah Dasar ……. 

Kelas : V 

Bidang Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Pokok Bahasan : Lingkungan Indonesia dengan penduduknya 

Waktu : 8 x 2 jam pelajaran 

TIU : Setelah mempelajari pokok bahasan ini siswa memahami 

Kepulauan Indonesia dengan kekayaan alam dan 

keanekaragaman suku bangsa. 

Sasaran Belajar : Setelah mempelajari pokok bahasan ini siswa dapat : 

1. menjelaskan keadaan alam Kepulauan Indonesia. 

2. menjelaskan kekayaan alam Kepulauan Indonesia. 

3. menjelaskan keadaan penduduk yang berupa 

keanekaragaman suku bangsa Indonesia. 

4. menjelaskan keanekaragaman adat-istiadat dan 

kesenian Indonesia. 

5. menjelaskan kenaikan jumlah penduduk dan 

menurunnya kekayaan alam Indonesia. 

6. Membuat peta Indonesia. 

7. memperhitungkan kerugian penggunaan bahasa 

Indonesia oleh berbagai suku bangsa Indonesia. 

8. memperhitungkan kerugian yang terjadi bila orang 

memboroskan pemakaian kekayaan alam. 

9. menjelaskan pengertian masyarakat Indonesia 

majemuk.   

 

 
Urutan Langkah Kegiatan Mengajar  

 

Kegiatan Guru 

 

1. Guru mengenalkan kepulauan 

nusantara yang kaya sumber alam, 

tetapi kemakmuran tidak merata. 

2. Guru membimbing siswa untuk 

mempelajari ketidak merataan 

kemakmuran dari segi kemerataan 

penduduk, keadaan alam, 

kesuburan tanah, keterampilan 

Kegitan Siswa 

 

1. Siswa mendiskusikan 

keterangan guru dan 

merumuskan mengapa terjadi 

ketimpangan kemakmuran. 

2. Siswa memerinci masalah 

ketimpangan kemakmuran 

dilihat dari persebaran 

penduduk, keadaan alam, 



mengolah kekayaan alam, 

hubungan antara daerah, perilaku 

ekonomi, adat-istiadat. 

 

3. Guru bersama siswa membagi 

masalah menjadi submasalah dan 

membagi siswa dalam kelompok. 

Sebagai ilustrasi submasalah adalah 

(i) keadaan alam dan kesuburan 

tanah, (ii) kepadatan penduduk, (iii) 

kekayaan alam dan pengolahan, 

(iv) hubungan antar daerah, (v) 

pertanian dan perkebunan, (vi) 

pabrik dan industri, (vii) adat-

istiadat, (viii) pendidikan. Siswa 

dibagi dalam delapan kelompok. 

4. Guru meminta siswa untuk 

mengatur jadwal dan waktu 

penyerahan hasil belajar selama 

delapan pertemuan. Sebagai 

ilustrasi (i) minggu 01-03: 

pengumpulan bahan dan belajar; 

(ii) minggu 04: laporan dan diskusi 

kelompok; (iii) minggu 05-06: 

belajar lanjut dan duskusi; (iv) 

minggu 07: penyelesaian tugas & 

laporan; (v) minggu 08: diskusi 

kelas dan pameran. 

5. Guru membimbing siswa belajar 

menyelesaikan tugas, memantau 

kegiatan, mengevaluasi tugas, 

memantau kegiatan, mengevaluasi 

proses, memberi informasi dan 

komentar. 

6. Guru membimbing diskusi tentang 

pertanyaan kelompok “mengapa 

Indonesia memiliki kekayaan alam, 

tetapi kemakmuran tidak merata?”. 

7. Guru memantau penyelesaian 

tugas akhir, leporan, dan persiapan 

pameran. 

8. Guru menutup pelajaran, dan 

memberikan pujian, dan saran serta 

perbaikan kelompok. 

kesuburan tanah, keterampilan 

teknik mengolah, hubungan 

antar daerah, perilaku 

berekonomi, dan adat-istiadat. 

 

3. Siswa membagi masalah 

menjadi submasalah, dan 

kelompok. 

Ada delapan submasalah dan 

delapan kelompok. Siswa 

bekerja secara berkelompok 

atau individual. Misalnya ada 

yang membuat peta, 

mempelajari kesuburan tanah, 

keadaan alam, transportasi 

antar daerah atau antar pulau, 

pabrik dan industri, pertanian 

dan perkebunan, adat- 

istiadat, pendidikan.       

4. Siswa belajar mengatur jadwal 

belajar dan penyerahan hasil 

belajar. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Siswa belajar mandiri atau 

berkelompok, meminta 

informasi, berdiskusi, 

membuat bagan, dan laporan. 

 

6. Siswa menyusun kembali 

rumusan pengertian, dan 

kesimpulan. 

 

7. Siswa memperbaiki hasil 

tugas, dan menyiapkan diskusi 

serta pameran kelas. 

8. Siswa melakukan penelitian 

secara berkelompok. 

 

 



Sistem Sosial 
 

Pola hubungan guru dan siswa 

1. Guru mengemukakan pertanyaan pancingan tentang Indonesia yang kaya, 

tetapi kemakmuran belum merata. 

2. Guru meminta siswa mengenali masalah dan menganalisis masalah secara 

rinci. 

3. Siswa mengatur pembagian tugas secara individual atau kelompok, 

mengatur hubungan kerja selama delapan minggu. 

4. Guru berperan sebagai siswa yang berusaha untuk menjawab pertanyaan 

yang diajukan oleh siswa. 

5. Guru mendorong keberanian siswa untuk meneliti secara berkelompok. 

 

Prinsip Reaksi 
 

Perilaku guru dalam mereaksi perilaku siswa sebagai berikut. 

1. Guru membimbing siswa dalam merumuskan pertanyaan utama tentang 

“negara Indonesia memiliki kekayaan alam, tetapi kemakmuran tidak 

merata?”. 

2. Guru memberi fasilitas kepada siswa untuk bekerja secara individual 

maupun kelompok dalam membuat peta pulau-pulau dan peta Indonesia, 

bagan perkembangan penduduk, tabel cuaca dan curah hujan, tabel 

industri, tabel perkembangan penduduk, tabel sungai-danau-teluk-laut-

pelabuhan, lapangan terbang, tabel hubungan darat, adat-istiadat dan 

bahasa di nusantara, dan laporan. 

3. Guru memberi informasi dan komentar, serta mendorong siswa untuk 

bertanya. 

4. Melakukan supervisi kegiatan siswa belajar dan mengajar terjadinya 

hubungan antar siswa yang baik, bergairah belajar, dan memusatkan 

perhatian pada keterampilan kelompok meneliti. 

 

Penunjang Keberhasilan Belajar 

 

Penunjang keberhasilan belajar model ini berupa: 

1. Tersedianya buku sumber berkenaan dengan keadaan alam Indonesia, 

pertumbuhan penduduk Indonesia, daftar pertambangan, industri, dan 

penghasilan penduduk. 

2. Media mengajar seperti globe, peta Indonesia dan pulau-pulaunya, atlas, 

brosur tentang pertanian, perkebunan, dan industri. 

3. Beberapa kerajinan yang ada di berbagai suku bangsa seperti kain tenun, 

anyam-anyaman, manik-manik, senjata, dan hiasan lain. 

4. Beberapa kamus bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan sumber tertulis 

lainnya. 

5. Narasumber yang ada di sekolah atau sekitar sekolah berasal dari suku 

bangsa lain. 

 



2. Model Penelitian Sosial: suatu Model Penelitian untuk Ilmu 

Pengetahuan Sosial  

 

Model Penelitian disusun oleh Byron Massialas dan Benjamin Cox. 

Kedua ahli berpendapat bahwa sekolah dapat melakukan perbaikan 

masyarakat dan kebudayaan. Usaha perbaikan masyarakat dan kebudayaan 

tersebut berupa (i) ikut serta aktif membantu memecahkan masalah 

masyarakat, (ii) mendidik calon warga negara memikirkan nilai yang 

berlaku, (iii) mendidik calon warga negara dapat bekerja sama dengan orang 

lain untuk merekonstruksi masyarakat. Agar lulusan sekolah dapat ikut serta 

membangun masyarakatnya maka diperlukan strategi mengajar khusus. 

Strategi mengajar tersebut adalah mengajarkan penelitian sosial. 

 

Model Penelitian Sosial adalah pola belajar-mengajar yang dirancang 

untuk mengembangkan keterampilan memecahkan masalah dengan 

menggunakan penalaran logis berdasarkan metode penelitian ilmiah. Model 

ini juga mengembangkan pengertian tentang kesederajatan manusia dalam 

kehidupan. 

 

Dalam kehidupan modern orang menghadapi bermacam-macam 

masalah sosial. Masalah sosial tersebut dapat dipecahkan dengan penalaran 

logis berdasarkan metode penelitian ilmu sosial. Bila siswa terbiasa dengan 

penalaran logis, maka ia mendorong untuk mempelajari metode penelitian 

ilmu sosial. Pemecahan masalah sosial juga memerlukan keterampilan 

memahami pribadi manusia. Model Penelitian Sosial dapat diterapkan untuk 

melatih keterampilan memecahkan masalah sosial dan meningkatkan 

pengertian tentang kesederajatan manusia. Dengan keterampilan-

keterampilan tersebut di kemudian hari warga masyarakat dapat ikut serta 

membangun masyarakat. 

 

Urutan Langkah Mengajar  

 

Pengajaran dengan Model Penelitian Sosial menggunakan langkah 

mengajar sebagai berikut : 

(1) Langkah kesatu: guru mengemukakan cerita yang mengandung 

masalah. Kemudian guru mengajak siswa untuk menjernihkan dan 

memerinci masalah yang menantang. 

(2) Langkah kedua: guru mengembangkan praduga pemecahan atau 

hipotesis untuk memecahkan masalah. 

(3) Langkah ketiga: guru merumuskan pengertian tentang istilah dan 

memperbaiki hipotesis. 

(4) Langkah keempat: guru membimbing siswa untuk menjelajahi 

penalaran ilmiah, penalaran logika berkenaan dengan masalah. 

(5) Langkah kelima: guru meminta siswa untuk mengumpulkan bukti-bukti 

yang mendukung hipotesis. 



(6) Langkah keenam: guru membimbing siswa untuk menarik kesimpulan 

atau generalisasi tentang pemecahan masalah. 

 

Sistem Sosial 

 

Pola hubungan guru siswa tergolong moderat. Pola perilaku guru siswa 

sebagai berikut: 

(1) guru mengemukakan cerita bermasalah dan memberanikan siswa untuk 

melakukan penelitian sosial, 

(2) bila siswa telah melakukan kegiatan meneliti maka guru memantau 

kegiatan siswa langkah demi langkah, 

(3) norma perilaku kegiatan penelitian adalah kesamaan derajat sebagai 

peneliti, 

(4) sejalan dengan kemajuan siswa maka guru menggunakan prinsip Tut 

Wuri Andayani. 

 

Prinsip Reaksi 

 

Pola perilaku dalam mereaksi perilaku siswa sebagai berikut: 

(1) Guru berperan sebagai pembimbing penelitian. Hal ini dilakukan 

mengingat siswa baru berlatih bernalar dengan menggunakan metode 

penelitian ilmiah. 

(2) Guru membantu siswa di dalam menjernihkan penalaran, pendirian, dan 

rumusan penalarannya. 

(3) Guru membantu siswa agar siswa bekerja berdasarkan suatu rencana 

kerja. 

(4) Guru membantu siswa dalam perbaikan bahasa, logika, dan penajaman 

rumusan-rumusan. 

 

Secara menyeluruh guru adalah pembimbing, penajam pikiran, dan bukan 

instruktur. 

 

Penunjang Keberhasilan Belajar 

 

Penunjang keberhasilan belajar pada model ini berupa: 

(1) Kepustakaan yang menyediakan informasi yang kaya dan baik. 

(2) Sumber-sumber belajar lain di sekitar sekolah, seperti perpustakaan, 

pasar, toko, kantor pemerintah, museum, tempat peninggalan sejarah, 

kantor pos, bank, dan lain sebagainya. 

(3) Ahli-ahli dan nara sumber yang sesuai dengan masalah yang diteliti 

oleh siswa.  

(4) Guru yang memahami pentingnya penelitian dan dapat 

mengembangkan suasana kebebasan bernalar dan menghargai 

kesederajatan manusia dalam kehidupan. 

 

Dampak Pengajaran dan Dampak Pengiring 



Model Penelitian Sosial memiliki dampak pengajaran dan dampak 

pengiring. Dampak pengajar berupa (i) keterampilan memecahkan masalah 

sosial berdasarkan metode penelitian ilmu sosial, (ii) terampil menghadapi 

fakta sosial sehari-hari yang berisi masalah yang dapat diteliti. Hal ini berati 

bahwa setelah mempelajari ilmu pengetahuan sosial siswa memperoleh 

pengetahuan, dan pengertian tentang metode penelitian. Dampak pengiring 

antara lain berupa (i) sikap dapat menerima orang lain yang sebagai 

sederajad dengan diri sendiri, (ii) dapat bermusyawarah dengan orang orang 

lain yang berbeda pandangan, dan tergerak untuk melakukan perbaikan 

hidup bermasyarakat. Dampak pengajaran dan dampak pengiring model ini 

dilukiskan dalam Bagan berikut ini :. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan :  : Dampak Pengajaran 

  : Dampak Pengiring 

 

Bagan : Dampak Model Penelitian Sosial; Adaptasi dari Joyce dan Weil. 

1980. 

 

Contoh penggunaan Model Penelitian Sosial 
 

Jenjang : Sekolah Dasar ………… 

Kelas : VI 

Bidang Studi  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Penjelajahan masalah-

masalah sosial untuk 

diteliti 

Persetujuan untuk 

melakukan perbaikan 

hidup kewarganegaraan 

Penerimaan tentang 

kesederajatan martabat 

manusia. 

Aksi 

Sosial 

Tenggang rasa 

dalam dialog 

 

Model 

Penelitian 

Sosial 

 



Pokok Bahasan : Pasar, uang, bank, dan Pendapatan dan Belanja Negara 

Waktu : 5 x 2 jam pelajaran 

TIU : Setelah mempelajari pokok bahasan ini siswa memahami 

fungsi pasar, uang, bank, dan pendapatan dan belanja negara. 

Sasaran Belajar : Setelah mempelajari pokok bahasan ini siswa dapat : 

1. menjelaskan fungsi pasar dalam kehidupan keluarga, dan 

masyarakat. 

2. menjelaskan fungsi uang dalam kehidupan modern. 

3. menjelaskan fungsi bank dalam usaha memproduksi, 

mendistribusi, berdagang, transportasi, dan 

mengkonsumsi. 

4. membandingkan faedah menabung dan meminjam dalam 

kehidupan. 

5. menjelaskan perolehan pendapatan negara. 

6. menjelaskan perbelanjaan negara. 

7. menjelaskan pengertian pepatah “besar pasak daripada 

tiang” dalam konteks keluarga dan negara. 

8. menarik kesimpulan tentang hubungan, berkoperasi, 

berproduksi dan mengkonsumsi. 

 

Urutan Langkah Mengajar 
 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

 

1. Guru mengemukakan cerita yang 

mengandung masalah pentingnya 

penghasilan, menabung, meminjam, 

membelanjakan uang, bank, 

pendapatan dan belanja negara. 

2. Guru mendorong siswa untuk 

mencari masalah dan 

memerincinya. Rumusan itu 

misalnya berupa “menabung 

menyeimbangkan pendapatan dan 

penghasilan, menghindarkan “besar 

pasak daripada tiang”. 

3. Guru mendorong siswa untuk 

membuat macam-macam praduga 

berkenaan dengan uang sebagai 

satuan ukuran pendapatan dan 

belanja. Guru membagi tugas secara 

individual dan berkelompok terdiri 

dari lima orang. 

4. Guru meminta siswa untuk 

memperhatikan orang berbelanja di 

pasar dan toko, orang menabung 

1. Siswa memperhatikan cerita dan 

merumuskan masalah. 

 

 

 

2. Siswa mencoba merumuskan 

masalah berkenaan dengan 

pendapatan, menabung, berbelanja, 

uang bank, pendapatan dan belanja 

negara. 

 

 

3. Siswa membuat macam-macam 

praduga seperti “pendapatan lebih 

besar daripada penghasilan, 

pendapatan lebih kecil daripada 

penghasilan” pendapatan sama 

dengan penghasilan. 

 

4. Siswa mengobservasikan orang 

berbelanja di pasar, toko, dan 

berurusan di bank dan koperasi. 



dan mengambil uang di bank atau 

koperasi. 

5. Guru meminta siswa untuk mencari 

informasi tentang bagaimana orang 

memperoleh penghasilan dan 

membelanjakan uang, berurusan 

dengan bank, petugas pajak. 

 

 

5. Siswa mengumpulkan informasi 

dari nara sumber, buku, majalah, 

surat kabar berkenaan dengan uang, 

bank, pajak. 

6. Guru memantau kegiatan siswa, 

memberi informasi, membimbing 

penalaran, dan memberi komentar 

bila perlu. 

6. Siswa belajar dan bekerja secara 

mandiri atau berkelompok. 

7. Guru meminta siswa untuk 

mengumpulkan bukti untuk melihat 

hubungan antara penghasilan, 

menabung, belajar, bank, 

pendapatan dan belanja negara. 

7. Siswa merumuskan bukti untuk 

melihat hubungan antara 

penghasilan, menabung, belanja dan 

praduga tentang perbandingan 

penghasilan dengan belanja. 

8. Guru meminta siswa untuk menarik 

kesimpulan tentang fungsi uang, 

bank, pasar, pendapatan dan belanja 

negara. 

8. Siswa menarik kesimpulan tentang 

fungsi uang, bank, pasar pendapatan 

dan belanja negara. 

9. Guru meminta siswa untuk 

memperbaiki rumusan pengertian, 

praduga atau hipotesis, dan 

kesimpulan-kesimpulan. 

9. Siswa memperbaiki praduga atau 

hipotesis, pengertian dan 

kesimpulan. 

10. Guru memberi komentar dan saran 

perbaikan untuk belajar lanjut. 

10. Siswa memperbaiki saran perbaikan 

dari guru. 

 

Sistem Sosial 
 

Pola hubungan guru siswa sebagai berikut : 

(1) guru meminta siswa untuk memperhatikan orang berbelanja, uang yang 

digunakan, pasar, bank disekitar sekolah, dan mendorong siswa untuk 

mencari informasi bagaimana orang memperoleh dan membelanjakan 

uangnya. 

(2) guru meminta siswa untuk memusatkan perhatian pada masalah penelitian, 

memberanikan siswa untuk memperoleh informasi dan mengumpulkan 

informasi dari berbagai sumber. 

(3) guru memantau kegiatan siswa yang sedang memperoleh informasi, mencatat 

informasi, mendiskusikan pengetahuannya, dan bila perlu guru mempertajam 

penalaran siswa. 

(4) guru bertindak sesuai prinsip kesamaan derajat sebagai penelitian dan tut wuri 

handayani. 

 

Prinsip Reaksi 
 

Pola perilaku guru dalam mereaksi perilaku siswa sebagai berikut : 



(1) guru membimbing siswa berlatih bernalar sesuai dengan cara-cara meneliti, 

seperti berorientasi pada perilaku orang yang membelanjakan yang 

sehubungan dengan pendapatannya. 

(2) guru membantu siswa menjernihkan rumusan penalaran sehubungan dengan 

perilaku memperoleh pendapatan, meminjam, menabung, berbelanja, 

berurusan di bank atau koperasi. 

(3) guru memperbaiki proses dan perilaku siswa dalam meneliti, seperti 

memperbaiki kalimat wawancara, sopan santun bertanya kepada orang lain, 

dan cara mencatat perilaku. 

(4) guru mengingatkan kepada siswa tentang jadwal kerja, seperti kapan ia 

bertemu dengan pemilik toko, pedagang sayur, tukang becak, atau nara 

sumber lain. 

(5) guru membantu siswa dalam memperbaiki kalimat, pengertian, menajamkan 

rumusan kesimpulan, membuat argumentasi. 

 

Penunjang Keberhasilan Belajar 
 

Penunjang keberhasilan belajar yang disediakan sebagai berikut : 

(1) buku pelajaran dan buku yang berisi tentang informasi berkenaan dengan 

uang, pasar, bank, koperasi, pendapatan dan belanja negara. Sebagai contoh, 

uang masuk dan pengeluaran Komite Sekolah. 

(2) pasar, toko, koperasi, bank unit desa, kantor pos, dan formulir permintaan jadi 

penabung, menyetor dan mengambil uang. 

(3) nara sumber yang cocok seperti pedagang, pegawai bank, pegawai koperasi, 

siswa yang berpengalaman dengan tabungan, atau orang yang berpenghasilan 

rendah seperti tukang becak, dan yang lain. 




