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Abstrak 

Struktur dasar kompetensi IPS-SD dibangun secara konfiguratif dari kompetensi 

personal, kompetensi sosio-kultural, dan kompetensi intelektual, yang merupakan 

kemampuan-kemampuan dasar alamiah (native capacities, natural capabilities) 

setiap siswa dalam upaya mengembangkan jatidirinya sebagai makhluk personal, 
sosio-kultural, dan intelektual. Paradigma yang mendasari pengembangan struktur 

dasar kompetensi IPS-SD adalah paradigma IPS-SD sebagai pendidikan berbasis 

intelektual-keilmuan, bukan pendidikan keilmuan. Paradigma tersebut menjadi 

mainstream dalam pemikiran kurikulum IPS-SD 1968—Permendiknas 22 dan 23 

tahun 2006, walaupun masih terdapat beberapa kerancuan konseptual, ambiguitas, 

atau inkonsistensi.  

 

Kata kunci : struktur kompetensi, paradigma, pendidikan berbasis intelektual- 

keilmuan, pendidikan keilmuan. 

 

 

Sejalan dengan reformasi sistem pendidikan nasional, kurikulum sebagai salah satu 

subsistem pendidikan nasional pun mengalami reformasi. Reformasi kurikulum ditandai oleh 

perubahan pada orientasi pengembangannya. Untuk kurikulum IPS-SD, jika pada kurikulum 

1964—1968 berorientasi pada penguasaan materi (subjectmatter-based curriculum), pada 

kurikulum 1975—1994/1999 berorientasi pada tujuan (goal-based curriculum), maka pada 

kurikulum baru—disebut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)--yang dikembangkan 

berdasarkan standar isi dan standar kompetensi lulusan (SKL) berorientasi pada pencapaian 

standar kompetensi (competency-based curriculum). 

 

Tulisan ini akan memfokuskan pada kajian tentang apa, mengapa, dan bagaimana 

kurikulum IPS-SD berbasis kompetensi, serta implikasinya terhadap pengembangan organisasi 

isi, kegiatan/pengalaman belajar, penilaian proses dan hasil pembelajaran, dan kompetensi guru 

yang dibutuhkan. 

 

A. Struktur Dasar Kompetensi Satuan Pendidikan SD 
Sejalan dengan perubahan orientasi pendidikan nasional Indonesia dari “goal-oriented” 

menjadi “competency-based”, maka setiap kurikulum dan mata pelajaran pun dikembangkan 

berdasarkan dan mengacu pada kompetensi-kompetensi tertentu yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan PP. no.15/2005, Permendiknas no. 22/2006, dan Permendiknas no. 23/2006, 

struktur dasar kompetensi pada satuan pendidikan SD digambarkan sebagai berikut: 

 



 
 

(1) standar kompetensi lulusan satuan pendidikan (SKL-SP), yaitu standar kompetensi yang 

harus dicapai oleh setiap peserta didik setelah menyelesaikan pendidikan pada satuan 

pendidikan tertentu. SKL-SP dikembangkan berdasarkan tujuan satuan pendidikan 

SD/MI/SDLB/Paket A. 

(2) standar kompetensi kelompok mata pelajaran (SK-KMP),  yaitu standar kompetensi yang 

harus dicapai oleh setiap peserta didik untuk kelompok mata pelajaran tertentu pada 

satuan pendidikan tertentu. SK-KMP dikembangkan berdasarkan tujuan dan cakupan 

muatan dan/atau kegiatan setiap kelompok mata pelajaran pada satuan pendidikan 

SD/MI/SDLB/Paket A. 
(3) standar kompetensi lulusan mata pelajaran (SKL-MP), yaitu standar kompetensi yang 

harus dicapai oleh setiap peserta didik setelah menyelesaikan mata pelajaran tertentu 

pada satuan pendidikan tertentu. SKL-MP dikembangkan berdasarkan tujuan setiap 

mata pelajaran pada satuan pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A. 

(4) standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran (SKKD-MP), yaitu 

kompetensi-kompetensi  standar dan dasar setiap mata pelajaran yang harus dicapai oleh 

setiap peserta didik pada setiap tingkat dan/atau semester pada satuan pendidikan 

tertentu. SK-KMP dikembangkan berdasarkan tujuan setiap mata pelajaran pada satuan 

pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A. 

Standar kompetensi dan/atau kompetensi dasar ini, merupakan suatu kesatuan 

kompetensi yang terjalin secara hierarkhis dari KD-MP hingga SKL-SP. Oleh karena itu, setiap 

struktur kompetensi pada masing-masing hierarkhi saling berkaitan sebagai suatu kesatuan atau 

jalinan kompetensi. Kompetensi pada hierarkhi yang lebih rendah harus mengacu dan 

mendukung pada pencapaian kompetensi pada hierarkhi yang lebih tinggi. Sebaliknya, 

kompetensi pada hierarkhi yang lebih tinggi harus meng-coverage kompetensi pada hierarkhi 

yang lebih rendah.  

Struktur baru kompetensi ini, sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan struktur 

kompetensi pada kurikulum SD sebelumnya (1964—1994/1999). Walaupun di dalam kurikulum 

SD sebelumnya tidak dikenal istilah “kompetensi” melainkan istilah “tujuan”. Karena kurikulum 

SD sebelumnya berdasarkan atau berorientasi pada pencapaian tujuan (goal oriented). 

Sungguhpun demikian, tujuan-tujuan tersebut juga memuat kompetensi-kompetensi tertentu yang 

harus dicapai oleh setiap peserta didik pada setiap satuan/jenjang pendidikan, matapelajaran, 

dan/atau tingkatan kelas tertentu. Karenanya, pada kurikulum SD 1964—1994/1999, struktur 

kompetensinya secara hierarkhis juga tersusun dari: kompetensi lulusan (disebut Tujuan 
Institusional) identik dengan SKL-SP; kompetensi kurikuler/mata pelajaran (disebut Tujuan 
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Kurikuler/Mata Pelajaran) identik dengan SKL-MP; kompetensi umum pembelajaran (disebut 

Tujuan Umum Pembelajaran) identik dengan SKKD-MP.  

Kompetensi yang tidak terdapat di dalam struktur kompetensi kurikulum SD sebelumnya 

adalah standar kompetensi kelompok mata pelajaran (SK-KMP), yang merupakan komponen 

struktural baru dalam struktur kompetensi yang ada. Pengembangan SK-KMP ini, kiranya 

dilatarbelakangi oleh pemikiran: (1) beberapa mata pelajaran memiliki kompetensi-kompetensi 

tertentu yang berkaitan atau serumpun (interchainable or cluster competencies); (2) menghindari 

terjadinya spesialisasi yang berlebihan (over specialization) dari setiap mata pelajaran. 

Maksudnya, setiap mata pelajaran cenderung memfokuskan diri pada pembentukan kompetensi-

kompetensi yang bersifat partikular, parsial, atau fragmentaris. Apabila kecenderungan ini 

dibiarkan, dikhawatirkan akan menghilangkan keutuhan pengalaman belajar, sifat manusiawi 

siswa, hilangnya nilai-nilai esensial kemanusiaan dan pendidikan, serta mengarah pada 

pendidikan yang bersifat “teknis” semata. Oleh karena itu, pencapaian SK-KMP bisa dicapai 

oleh beberapa mata pelajaran yang termasuk di dalam satu rumpun. SK-KMP untuk rumpun 

mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SD/MI/ SDLB/Paket A misalnya, bisa 

secara sinergis melalui bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, 

keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal yang relevan. 

  

B. Struktur Dasar Kompetensi IPS-SD 
Struktur dasar kompetensi IPS-SD (SKD IPS-SD) dimaksudkan sebagai pola organisasi 

kompetensi-kompetensi IPS-SD yang bersifat sistemik, saling berkaitan antara kompetensi yang 

satu dengan kompetensi yang lain sebagai sebuah totalitas atau kesatuan, yang terdapat di dalam 
standar isi dan standar kompetensi lulusan SD.  

SKD IPS-SD diorganisasi secara sistemik dari tiga kompetensi, yakni: (1) kompetensi personal; 

(2) kompetensi sosio-kultural; dan (3) kompetensi intelektual-keilmuan. 

Kompetensi personal adalah kompetensi yang dikembangkan untuk mambantu siswa 

mampu membentuk dan mengembangkan kepribadiannya sebagai makhluk personal atau 

individu dalam konteks kehidupan keseharian personal, sosial dan kultural. Dengan kata lain, 

pembentukan dan pengembangan kompetensi personal dimaksudkan pada upaya mengenalkan 

dan memahamkan siswa atas identitas dirinya, dan membangun “kesadaran diri” (self 

awareness) siswa pada dirinya sebagai makhluk pribadi (homo persona) dengan segala keunikan 

dan keutuhan pribadinya yang senantiasa akan terus berkembang (Hasan, 1993; Sumaatmadja, 

2003; Wiriaatmadja, 2003). Kompetensi personal ini selama perkembangan kurikulum IPS-SD 

1964—1994/1999 tampak terpinggirkan, tidak dinyatakan secara eksplisit (Hasan, 2002). 

Kompetensi sosio-kultural adalah kemampuan membentuk dan mengembangkan 

karakter atau jatidiri siswa sebagai makhluk sosial dan kultural, yakni karakter siswa yang 

dicirikan oleh kesadaran dan pemahaman diri terhadap arti penting dirinya sebagai makhluk yang 

se-nantiasa ingin mencari kawan atau sahabat, perlu bekerjasama, memba-ngun relasi-relasi 

sosial di antara sesama manusia guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan personal, sosio-

kulturalnya. Dengan kata lain, kompetensi sosio-kultural ini berkaitan dengan pembentukan dan 

pengembangan “kesadaran” dan “kepribadian” siswa sebagai makhluk sosio-kultural. Dengan 

kepemilikan kompetensi-kompetensi sosial tersebut siswa SD sejak dini diharapkan sudah 

terbentuk dan terbina didalam dirinya bahwa mereka secara fitriah adalah anggota masyarakat 

yang matang pada saatnya nanti. Pembentukan dan pengembangan kompetensi-komptensi sosio-

kultural ini sesuai dengan tuntutan sosial pada masa kini dan mendatang, termasuk tuntutan di 

dalam masyarakat global (Saxe, 1991; Stopsky & Lee, 1994). 

Kompetensi intelektual-keilmuan adalah kemampuan berpikir atau bernalar yang 

didasarkan pada adanya kesadaran atau keyakinan atas sesuatu baik yang bersifat fisikal, sosial, 

kultural, psikologis, dll. (inderawi atau tidak) yang dipandang memiliki makna baik bagi dirinya 

maupun orang lain (Dewey, 1910). Termasuk dalam kompetensi intelektual-keilmuan dalam 



pengertian ini adalah kemampuan “berpikir standar” dan “berpikir ilmiah”.  Berpikir standar 

adalah kemampuan berpikir (thinking abilities), atau “cara-cara berpikir” (ways of thinking) yang 

bersifat “standar” bagi setiap manusia, tanpa harus dikaitkan dengan cara-cara berpikir suatu 

disiplin ilmu tertentu, melainkan lebih pada upaya melatih dan membina siswa agar dapat 

bermanfaat dalam memenuhi kebutuh-an perkembangan hidup mereka, baik secara psikologis, 

sosial dan budaya pada masa kini dan mendatang (Hasan, 1993). Berpikir ilmiah adalah 

kemampuan berpikir (thinking abilities), atau “cara-cara berpikir” (ways of thinking) berdasarkan 

pada kesadaran adanya masalah yang perlu mendapatkan pemecahan secara kritis-reflektif, 

objektif, daan dukungan fakta yang mendukung dan teruji.  

Di dalam Permendiknas no. 22/2006 dan Permendiknas no. 23/2006, SKD IPS-SD  

dijabarkan sebagai berikut: (1) SKL-MP IPS-SD seluruhnya berjumlah 10 standar kompetensi, 

terbagi menjadi satu standar kompetensi personal; lima standar kompetensi sosio-kultural; dan 

empat standar kompetensi intelektual-keilmuan; (2) SK-KMP IPS-SD seluruhnya berjumlah lima 

standar kompetensi, dan seluruhnya termasuk dalam klasifikasi kompetensi intelektual-keilmuan. 

Tidak ada SK-KMP yang memuat standar kompetensi personal dan sosio-kultural; dan (3) 

SKMP IPS-SD seluruhnya berjumlah 14 standar kompetensi, terbagi menjadi: satu standar 
kompetensi personal; tiga standar kompetensi sosio-kultural; dan 10 standar kompetensi 

intelektual-keilmuan. 

 

SKL-MP IPS-SD berjumlah 10 standar kompetensi, dengan klasifikasi: (a) satu standar 

kompetensi personal: pemahaman identitas diri; (b) lima standar kompetensi sosio-kultural: 

pemahaman identitas keluarga; sikap toleransi dalam keluarga; penghargaan terhadap berbagai 

peninggalan dan tokoh sejarah nasional; keragaman suku bangsa dan kegiatan ekonomi di 

Indonesia; dan penghargaan terhadap peranan tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia; dan (c)  

empat standar kompetensi intelektual-keilmuan: mendeskripsikan kedudukan dan peran anggota 

dalam keluarga dan lingkungan  tetangga, serta kerja sama di antara keduanya; memahami 

sejarah, kenampakan alam, dan keragaman suku bangsa di lingkungan kabupaten/kota dan 

provinsi; mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan 

kabupaten/kota dan provinsi; memahami perkembangan wilayah Indonesia, keadaan sosial 

negara di Asia Tenggara serta benua-benua; mengenal gejala (peristiwa) alam yang terjadi di 

Indonesia dan negara tetangga, serta dapat melakukan tindakan dalam menghadapi bencana 

alam; dan memahami peranan Indonesia di era global. 

 

2. Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SK-KMP)  

SK-KMP IPS-SD berjumlah lima standar kompetensi, dan seluruhnya termasuk dalam 

klasifikasi kompetensi intelektual-keilmuan, yakni kompetensi: (1) mengenal dan menggunakan 

berbagai informasi tentang lingkungan sekitar secara logis, kritis, dan kreatif; (2) menunjukkan 

kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif; (3) menunjukkan rasa keingintahuan yang tinggi; 

(4) menunjukkan kemampuan memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari; dan 

(5) menunjukkan kemampuan mengenali gejala alam dan sosial di lingkungan sekitar. 

 

3. Standar Kompetensi Mata Pelajaran (SKMP)  

 SKMP IPS-SD berjumlah 14 standar kompetensi, dengan klasifikasi: (a) satu standar 

kompetensi personal: pemahaman identitas diri; (b) tiga standar kompetensi sosio-kultural: 

memahami identitas keluarga, serta sikap saling menghormati dalam kemajemukan keluarga; 

menghargai berbagai peninggalan dan tokoh sejarah yang berskala nasional  pada masa Hindu-

Budha dan Islam, keragaman kenampakan alam dan suku bangsa, serta kegiatan ekonomi di 

Indonesia; menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankaan kemerdekaan Indonesia; dan (c) 10 standar kompetensi intelektual-keilmuan: 



mendeskripsikan lingkungan rumah; pemahaman terhadap peristiwa penting dalam keluarga 

secara kronologis; kedudukan dan peran anggota dalam keluarga dan lingkungan tetangga; 

lingkungan dan melaksanakan kerjasama di sekitar rumah dan sekolah; jenis pekerjaan dan 

penggunaan uang; sejarah, kenampakan alam, dan keragaman suku bangsa di lingkungan 

kabupaten/kota dan provinsi; sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di 

lingkungan kabupaten/kota dan  provinsi; perkembangan wilayah Indonesia, kenampakan alam 

dan keadaan sosial negara-negara  di Asia Tenggara, serta benua-benua; alam yang terjadi di 

Indonesia dan sekitarnya; dan pemahaman terhadap peranan bangsa Indonesia di era global.  

 

4. Kompetensi Dasar Mata Pelajaran (KDMP) 

KDMP IPS-SD berjumlah 48 kompetensi dasar, yang merupakan penjabaran dari 

SKMP--setiap SKMP dijabarkan menjadi 2—6 KDMP. KDMP IPS-SD tersebut dapat 

diklasifikasikan menjadi: (a) empat standar kompetensi personal: Menceritakan pengalamannya 

dalam melaksanakan peran dalam anggota  keluarga; Memelihara dokumen dan koleksi benda 

berharga miliknya; Mengidentifikasi identitas diri, keluarga, dan kerabat; Menceriterakan 

pengalaman diri; (b) delapan standar kompetensi sosio-kultural: Memelihara lingkungan alam 

dan buatan di sekitar rumah; melakukan kerjasama di lingkungan rumah, sekolah, dan 

kelurahan/desa; Menghargai berbagai peninggalan sejarah di lingkungan setempat 

(kabupaten/kota, provinsi) dan menjaga kelestariannya; Meneladani kepahlawanan dan 

patriotisme tokoh-tokoh di lingkungannya; Menghargai keragaman suku bangsa dan budaya di 
Indonesia; Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan kemerdekaan 

Indonesia; Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan; 

Menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan; dan (c) 36 standar 

kompetensi intelektual-keilmuan: Memanfaatkan dokumen dan benda penting keluarga sebagai 

sumber cerita; Menceritakan peristiwa penting dalam keluarga secara kronologis; Menceritakan 

kembali peristiwa penting yang dialami sendiri di lingkungan keluarga; Mendeskripsikan letak 

rumah; Menjelaskan lingkungan rumah sehat dan perilaku dalam menjaga kebersihan rumah; 

Menceriterakan kasih sayang antar anggota keluarga; mengenal aktivitas ekonomi yang berkaitan 

dengan sumber daya alam dan potensi lain di daerahnya; Mengenal jenis-jenis pekerjaan; 

Memahami pentingnya semangat kerja; Memahami kegiatan jual beli di lingkungan rumah dan 

sekolah; Mengenal sejarah uang; Mengenal penggunaan uang sesuai dengan kebutuhan; 

Membaca peta lingkungan setempat (kabupaten/kota, provinsi) dengan menggunakan skala 

sederhana; Mendeskripsikan kenampakan alam di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi serta 
hubungannya dengan keragaman sosial  dan budaya; Menunjukkan jenis dan persebaran sumber 

daya alam serta pemanfaatannya untuk kegiatan ekonomi di lingkungan setempat; Menghargai 

keragaman suku bangsa dan budaya setempat (kabupaten/kota, provinsi); Mengenal  pentingnya 

koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Mengenal perkembangan teknologi 

produksi, komunikasi,  dan transportasi serta pengalaman menggunakannya; Mengenal 

permasalahan sosial di daerahnya; Mengenal makna peninggalan-peninggalan sejarah yang 

berskala nasional dari masa Hindu-Budha dan Islam di Indonesia; Menceriterakan tokoh-tokoh 

sejarah pada masa Hindu-Budha dan Islam di Indonesia; Mengenal  keragaman kenampakan 

alam dan buatan serta pembagian wilayah waktu di Indonesia dengan menggunakan 

peta/atlas/globe dan media lainnya; Mengenal jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di 

Indonesia; Mendeskripsikan perjuangan para tokoh pejuang pada masa  penjajahan  Belanda dan 

Jepang; Mendeskripsikan perkembangan sistem administrasi wilayah Indonesia; 

Membandingkan kenampakan alam dan keadaan sosial negara-negara tetangga; Mengidentifikasi  

benua-benua; Mendeskripsikan gejala (peristiwa) alam yang terjadi di Indonesia dan negara 

tetangga; Mengenal cara-cara menghadapi bencana alam; Menjelaskan peranan Indonesia pada 

era global dan dampak positif serta negatifnya terhadap kehidupan bangsa Indonesia; dan 

Mengenal manfaat ekspor dan impor di Indonesia sebagai kegiatan ekonomi antar bangsa; 

Menceritakan lingkungan alam dan buatan di sekitar rumah dan sekolah; Membuat denah dan 



peta lingkungan rumah dan sekolah; Mendeskripsikan kedudukan dan peran anggota keluarga; 

Memberi contoh bentuk-bentuk kerjasama di lingkungan tetangga; Menunjukkan sikap hidup 

rukun dalam kemajemukan keluarga 

   

 

 

 

Tujuan dan Standar Kompetensi IPS-SD 
 

Berdasarkan PP. no.15/2005, pasal 7(3), IPS-SD termasuk dalam kelompok mata 

pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Kelompok mata pelajaran ini, dimaksudkan 

untuk mengembangkan kompetensi mengenal, menyikapi, dan mengapresiasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi, serta menanamkan kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah 

yang kritis, kreatif dan mandiri (Permendiknas no. 22/2006) atau mengembangkan 

logika, kemampuan berpikir dan analisis peserta didik (Permendiknas no. 23/2006). 
Dari perspektif yuridis-formal ini, IPS-SD secara instrumental dan substansial 

merupakan “pendidikan intelektual-keilmuan” (scientific-intellectual education) atau 
pendidikan berbasis intelektual-keilmuan (scientific-intellectual-based  education). 

Tujuannya adalah, membentuk siswa menjadi pribadi yang berkompetensi dalam 
penguasaan struktur keilmuan (sosial). 

 
 

SKKM: Untuk mencapai tujuan tersebut, IPS-SD sebagai bagian dari kelompok 

mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, memberikan kepada siswa kompetensi-

kompetensi:  

 

 

 

 

Sedikit berbeda dengan orien-tasi pada kurikulum sebelumnya, di dalam kurikulum IPS-

SD 2006, selain diarahkan pada pencapaian kompetensi “sosio-kultural” dan “intelektual-

keilmuan”, IPS-SD juga memasukkan kompetensi “personal”. Bahwa IPS-SD adalah 

mengembangkan kemampuan siswa untuk: (1) mengenal  konsep-konsep yang berkaitan dengan 

kehidupan  masyarakat dan lingkungannya; (2) berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, 

memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial; (3) memiliki komitmen dan 

kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan; dan (4) memiliki kemampuan 

berkomunikasi, bekerja-sama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat 

lokal, nasional, dan global (Permen-diknas no. 22, 2006).  

Orientasi pada pengembangan kompetensi sosio-kultural dan intelektual-keilmuan 

tersebut didasar-kan pada pemikiran bahwa IPS-SD termasuk di dalam kelompok mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang bertujuan mengem-bangkan logika, kemampuan berpikir 

dan analisis peserta didik (Permen-diknas no. 23, 2006). 

Dari kajian dinamika kuriku-lum IPS-SD di atas, jelas bahwa kompetensinya cenderung 

dikembang-kan berdasarkan pemikiran bahwa IPS-SD di Indonesia merupakan: (1)”pendidikan 

sosial” (social educat-ion) yakni pendidikan yang diarahkan untuk membantu siswa menjadi 

pribadi yang memiliki berbagai sosial yang dibutuhkan di dalam kehidupan bermasyarakat. 

(2)”pendidikan inte-lektual-keilmuan” (scientific and intellectual education), yakni pendidik-

an yang diarahkan untuk membantu siswa menjadi pribadi yang memiliki kemampuan berpikir 



logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, dan meme-cahkan masalah yang muncul di dalam 

kehidupan bermasyarakat.  

Perlu ditekankan, bahwa kompetensi intelektual-keilmuan dalam IPS-SD tidak 

dimaksudkan sebagai kemampuan untuk menguasai struktur atau body of knowledge disiplin 

keilmuan seperti dalam pemikiran Bruner (1978). IPS-SD juga bukan sebagai bentuk pengajaran 

ilmu-ilmu sosial di sekolah seperti dalam pemikiran Dimyati (1989), atau penyederhanaan ilmu-

ilmu sosial untuk tujuan pendidikan seperti yang menjadi position paper dari HISPIPSI. 

Kompetensi intelektual-keilmuan da-lam IPS-SD berkenaan dengan kemampuan siswa 

memanfaatkan atau menggunakan struktur atau body of knowledge (substantif, sintaksis, dan 

normatif) disiplin keilmuan di dalam mengkritisi dan memecahkan masalah yang muncul di 

dalam kehidupan  siswa di masyarakat. IPS-SD  pada dasarnya merupakan “delimiting the social 

sciences for pedagogical use” atau IPS-SD sebagai “a sepecific field to utilization of social 

sciencies data as a force in the improvement of human welfare” (CSS, dalam Saxe, 1991: 17, 21-

22). Karenanya, di dalam Permen-diknas no. 22 tahun 2006 dinyatakan bahwa ” IPS-SD 

mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan genera-lisasi yang berkaitan dengan isu 

sosial”. 

 

Struktur Kompetensi IPS-SD  

Yang dimaksud dengan struk-tur kompetensi IPS dalam tulisan ini adalah pola organisasi 

kompetensi-kompetensi dalam suatu jalinan atau relasi sistemik yang saling berkaitan antara 

kompetensi yang satu dengan kompetensi yang lain sebagai sebuah totalitas atau kesatuan, yang 

terdapat di dalam standar isi dan standar kompetensi lulusan SD.  

 Sebelumnya sudah dikemuka-kan, bahwa pengembangan kompetensi di dalam IPS-SD 

2006 difokuskan tiga aspek kompetensi, yaitu kompetensi “sosio-kultural”, “intelektual-keilmu-

an”, dan “personal” . Ketiga orientasi pengembangan kompetensi tersebut tampaknya 

dimaksudkan agar IPS-SD lebih diarahkan pada pengembangan “kemampuan-kemampuan 

dasar alamiah” (native capacities, natural capabilities) siswa dalam upaya me-ngembangkan 

jatidirinya sebagai makh luk personal, sosio-kultural, dan intelektual (Dewey, 1964). Dengan 

demikian, kompetensi-kompetensi yang dirumuskan di dalam IPS-SD benar-benar bersifat 

“mendasar” bagi setiap siswa dalam upaya membentuk dan membangun sendiri struktur 

pengetahuan/pengertian, kete-rampilan, nilai, sikap, dan tindakannya baik dalam konteks 

kehidupan pribadi, sosial, dan kultural; serta menjadi bagian integral dalam setiap ikhtiar siswa 

untuk membangun dan mengembangkan identitas, karakter, atau jatidirinya sebagai makhluk 

personal, sosiokultural dan intelektual.  

Sejalan dengan orientasi pengembangan pada ketiga kompetensi di atas, maka secara 

struktural kompetensi IPS-SD tersusun sebagai berikut:  

 

Kompetensi Personal 

Kompetensi personal adalah kompetensi yang dikembangkan untuk mambantu siswa 

mampu membentuk dan mengembangkan kepribadiannya sebagai makhluk personal atau 

individu dalam konteks kehidupan keseharian personal, sosial dan kultural. Dengan kata lain, 

pembentukan dan pengem-bangan kompetensi personal dimaksud-kan pada upaya mengenalkan 

dan memahamkan siswa atas identitas dirinya, dan membangun “kesadaran diri” (self 

awareness) siswa pada dirinya sebagai makhluk pribadi (homo persona) dengan segala keunikan 

dan keutuhan pribadinya yang senantiasa akan terus berkembang (Hasan, 1993; Sumaatmadja, 

2003; Wiriaatmadja, 2003). Kompetensi personal ini selama perkembangan kurikulum IPS-SD 

1964—1994 tampak terpinggirkan, tidak dinyatakan secara eksplisit (Hasan, 2002). 



Kompetensi personal yang dikembangkan di dalam IPS-SD berdasarkan standar isi dan 

standar kompetensi lulusan SD adalah kemampuan memahami identitas diri dalam konteks 

kehidupan sosial (Permendiknas no. 23, 2006). Kompetensi ini dikembangkan pada diri siswa 

melalui pembentukan kemampuan: mengidentifikasi identitas diri; menceriterakan  pengalaman 

diri; menceritakan kembali peristiwa penting yang dialami sendiri di lingkungan keluarga; 

memelihara dokumen dan koleksi benda berharga miliknya; menceritakan pengalaman-nya 

dalam melaksanakan peran dalam anggota  keluarga (Permendiknas no. 22, 2006).  

Signifikansi kompetensi per-sonal dalam IPS-SD, didukung oleh sejumlah hasil 

penelitian empirik dan kepustakaan yang ditinjau oleh Jantz & Klaweitter (1991); Wyner & 

Farquhar (1991); dan Alleman & Rosaen (1991). Dalam tinjauan tersebut, disimpulkan bahwa 

kompetensi personal dipandang sebagai “crucial component” dan “dominant purposes” dalam 

IPS-SD. Kompetensi tersebut dipandang sebagai pemberi dasar atau fondasi bagi siswa untuk 

lebih mengetahui dan memahami dirinya dan harga dirinya, sebagai dasar untuk membedakan 

dirinya dengan orang lain, yang dipandang esensial bagi kepentingan belajar selanjutnya; dan 

menjadi dasar bagi IPS-SD dalam mengembangkan kapa-bilitas mental yang dipandang penting 

bagi siswa untuk merealisasikan diri (Wyner & Farquhar, 1991; Sumantri, 2002); sebagai 

pengorganisasi dan penyaring terhadap apapun sikap dan reaksi orang lain tentang dirinya 

(Martorella, 1985).  

Kepemilikan kompetensi personal juga dipandang mampu memberikan pengertian diri 

lebih baik, dari sisi pribadi maupun orang lain di luar diri siswa (NCSS:1989); juga dipandang 

sangat berpengaruh terhadap perilaku siswa dengan bertindak sebagai “sistem penyaring” yang 

melibatkan persepsi siswa dan konstruksi realitas siswa; berkaitan secara positif dengan 
kemampuan dan prestasi akademik siswa; dengan sikap, perilaku, dan performansi siswa di 

sekolah/kelas (Jantz & Klaweitter, 1991). Kompetensi personal juga dipandang penting bagi 

siswa agar mereka mampu bersikap dan bertindak, baik di dalam kehidupan pribadi maupun 

sosial, atas dasar suatu nilai tertentu yang telah menjadi miliknya, menjadi panduan dalam 

dirinya (Hasan, 1993); serta sebagai motivator bagi siswa dalam pencapaian hasil-hasil 

belajarnya, tidak hanya oleh akuntabiltas dan sistem peringkat (Brophy & Alleman, 1996:45).  

 

Kompetensi Sosio-Kultural 

Kompetensi sosio-kultural ada-lah kemampuan membentuk dan mengembangkan 

karakter atau jatidiri siswa sebagai makhluk sosial dan kultural, yakni karakter siswa yang 

dicirikan oleh kesadaran dan pemahaman diri terhadap arti penting dirinya sebagai makhluk yang 

se-nantiasa ingin mencari kawan atau sahabat, perlu bekerjasama, memba-ngun relasi-relasi 

sosial di antara sesama manusia guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan personal, sosio-

kulturalnya. Dengan kata lain, kompetensi sosio-kultural ini berkaitan dengan pembentukan dan 

pengembang-an pengembangan “kesadaran” dan “kepribadian” siswa sebagai makhluk sosio-

kultural. Dengan kepemilikan kompetensi-kompetensi sosial tersebut siswa SD sejak dini 

diharapkan sudah terbentuk dan terbina didalam dirinya bahwa mereka secara fitriah adalah 

anggota masyarakat yang matang pada saatnya nanti. Pembentukan dan pengembangan 

kompetensi-komptensi sosio-kultural ini sesuai dengan tuntutan sosial pada masa kini dan 

mendatang, termasuk tuntutan di dalam masyarakat global (Saxe, 1991; Stopsky & Lee, 1994). 

Sejumlah kompetensi sosio-kultural yang dikembangkan di dalam IPS-SD berdasarkan 

standar isi dan standar kompetensi lulusan SD adalah kemampuan:  

• Memahami identitas keluarga, serta mewujudkan sikap saling menghormati dalam 

kemaje-mukan keluarga. Kompetensi ini dikembangkan pada diri siswa melalui 

pembentukan kemam-puan: mengidentifikasi identitas keluarga dan kerabat; men-

ceriterakan kasih sayang antar anggota keluarga; dan menunjuk kan sikap hidup rukun 

dalam kemajemukan keluarga. 



• Mendeskripsikan kerja sama yang terjadi di dalamnya. Kompetensi ini dikembangkan 

pada diri siswa melalui pem-bentukan kemampuan: memberi contoh bentuk-bentuk 

kerjasama di lingkungan tetangga; dan memahami lingkungan dan melaksanakan 

kerjasama di sekitar rumah dan sekolah.  

• Menghargai peranan tokoh pejuang dalam mempersiapkan dan mempertahankan 

kemerde-kaan Indonesia. Kompetensi ini dikembangkan pada diri siswa melalui 

pembentukan kemampu an: mendeskripsikan perjuangan para tokoh pejuang pada masa  

penjajahan  Belanda dan Jepang; menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam 

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia; menghargai jasa dan peranan tokoh dalam 

memprok-lamasikan kemerdekaan; dan menghargai perjuangan para tokoh dalam 

mempertahankan kemerdekaan (Permendiknas no 22 dan 23 tahun 2006).  

 

Kompetensi Intelektual-Keilmuan 

Secara umum kompetensi intelektual-keilmuan diartikan sebagai kemampuan berpikir 

atau bernalar yang didasarkan pada adanya kesadaran atau keyakinan atas sesuatu baik yang 

bersifat fisikal, sosial, kultural, psikologis, dll. (inderawi atau tidak) yang dipandang memiliki 

makna baik bagi dirinya maupun orang lain (Dewey, 1910). Termasuk dalam kompetensi 

intelektual-keilmuan dalam pengertian ini adalah kemampuan berpikir “standar” maupun 

“ilmiah”.   

Berpikir standar adalah kemampuan berpikir (thinking abilities), atau “cara-cara 

berpikir” (ways of thinking) yang bersifat “standar” bagi setiap manusia, tanpa harus dikaitkan 

dengan cara-cara berpikir suatu disiplin ilmu tertentu, melainkan lebih pada upaya melatih dan 

membina siswa agar dapat bermanfaat dalam memenuhi kebutuh-an perkembangan hidup 

mereka, baik secara psikologis, sosial dan budaya pada masa kini dan mendatang (Hasan, 1993). 

Berpikir ilmiah adalah kemampuan berpikir (thinking abilities), atau “cara-cara berpikir” (ways 

of thinking) berdasarkan pada kesadaran adanya masalah yang perlu mendapatkan pemecahan 

secara kritis-reflektif, objektif, daan dukungan fakta yang mendukung dan teruji.  

Secara fitriyah, kompetensi intelektual-keilmuan merupakan satu-satunya kemampuan 

yang hanya dinisbatkan kepada manusia, tidak kepada makhluk lain. “Allah has not created 

anything better than reason”. Kompetensi intelektual-keilmuan juga merupakan kekuatan 

terbesar manusia yang memungkinkan mereka mampu berpikir dan berbuat sehingga bisa 

melahirkan atau menciptakan peradab-an tinggi seperti sekarang ini (Somantri, 2001).  

Adalah sunnatullah, bahwa pada diri setiap manusia—termasuk siswa SD—terdapat 

sejumlah dorongan dasar yang bersifat intelektual-keilmuan, yaitu: (1) rasa ingin tahu (sense of 

curiosity), (2) hasrat ingin membuktikan secara nyata apa yang sedang dan sudah dipelajari 
(sense of reality), (3) dorongan untuk menemu-kan sendiri (sense of dis-covery) (Sumaatmadja, 

2003). Atas dasar itu, pembentukan dan pengembangan kompetensi intelektual-keilmuan dalam 

IPS-SD juga merupakan sebuah keniscayaan atas fitrah diri siswa sebagai manusia. 

Tujuan akhir pengembangan kedua jenis kompetensi intelektual-keilmuan tersebut 

adalah terbentuknya kemampuan siswa untuk mengkon-struksi atau membangun (building/ 

construction) konsep-konsep dan gagasan-gagasan abstrak; maupun projek-projek nyata 

(concreate pro-jects) dengan menyusun dan menemu-kan kaitan antar unsur-unsur, atau 

“mendekonstruksi”-nya (deconstruct-ion) menjadi unsur-unsur yang lebih kecil berdasarkan 

cara-cara memper-oleh pengetahuan yang bersifat “standar” atau “ilmiah” bagi setiap siswa. 

Kedua kemampuan tersebut dipandang sebagai kebutuhan dasar kedua bagi setiap siswa di dalam 

memahami dan memecahkan berbagai masalah yang dihadapi di dalam kehidupan masyarakat 

(Saxe, 1994). 



Sejumlah kompetensi dasar intelektual-keilmuan yang terdapat di dalam Permendiknas 

no 22 dan 23 tahun 2006 adalah:  

• Mendeskripsikan kedudukan dan peran anggota dalam keluarga, lingkungan tetangga 

dan sekolah, serta kerja sama yang terjadi di dalamnya. Kompetensi ini dikembangkan 

pada diri siswa melalui pembentukan kemampuan: men-deskripsikan lingkungan rumah; 

memahami peristiwa penting dalam keluarga secara krono-logis; mendeskripsikan kedu-

dukan dan peran anggota keluarga; memberi contoh bentuk-bentuk kerjasama di 

lingkungan tetangga; dan memahami lingkungan dan melaksanakan kerjasama di sekitar 

rumah dan sekolah; dan memahami jenis pekerjaan dan penggunaan uang di lingkungan 

keluarga, tetangga, dan sekolah. 

• Memahami sejarah, kenampak-an alam, dan keragaman suku bangsa di lingkungan 

kabupa-ten/kota dan provinsi. Kompe-tensi ini dikembangkan pada diri siswa melalui 

pembentukan kemampuan: menghargai berba-gai peninggalan dan tokoh sejarah nasional, 

keragaman suku bangsa serta kegiatan ekonomi di Indonesia; mengenal sumber daya 

alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan tekno-logi di lingkungan kabupaten/ kota dan  

provinsi; dan kemampuan menghargai berba-gai peninggalan dan tokoh sejarah yang 

berskala nasional  pada masa Hindu-Budha dan Islam, keragaman kenampakan alam dan 

suku bangsa, serta kegiatan ekonomi di Indonesia. 

• Memahami perkembangan wilayah Indonesia, keadaan sosial negara di Asia Tenggara 

serta benua-benua. Kompetensi ini dikembangkan pada diri siswa melalui pembentukan 

kemampuan: mendeskripsikan perkembangan  sistem adminis-trasi wilayah Indonesia;  

mem-bandingkan kenampakan alam dan keadaan sosial negara-negara tetangga; dan 

meng-identifikasi  benua-benua. 

• Mengenal gejala (peristiwa) alam yang terjadi di Indonesia dan negara tetangga, serta 

dapat melakukan tindakan dalam menghadapi bencana alam. Kompetensi ini di-

kembangkan pada diri siswa melalui pembentukan kemam-puan: mendeskripsikan gejala 

(peristiwa) alam yang terjadi di Indonesia dan negara tetangga; dan mengenal cara-cara 

meng-hadapi bencana alam. 

• Memahami peranan Indonesia di era global. Kompetensi ini dikembangkan pada diri 

siswa melalui pembentukan kemam-puan: menjelaskan peranan Indonesia pada era global 

dan dampak positif serta negatifnya terhadap kehidupan bangsa Indonesia; dan mengenal 
manfa-at ekspor dan impor di Indonesia sebagai kegiatan ekonomi antar bangsa 

(Permendiknas no 22 dan 23 tahun 2006)  

 


