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STRUKTUR KOMPETENSI ILMU PENGETAHUAN SOSIAL SEKOLAH DASAR 

DAN PENGORGANISASIAN 

PENGALAMAN BELAJAR SISWA  

 

 

Oleh: 

Mohammad Imam Farisi
*
 

 

Abstrak 

Setiap mata pelajaran memiliki struktur kompetensi yang berbeda, bergantung pada 

dasar pengembangannya. Kompetensi IPS-SD dikembangkan atas dasar pemikiran 

bahwa IPS-SD merupakan pendidikan sosial dan pendidikan intelektual-keilmuan. 
Secara struktural, kompetensi IPS-SD mencakup tiga dimensi pengembangan, yakni 

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

keilmuan. Ketiga struktur dasar kompetensi IPS-SD  dapat diraih apabila pengalaman 
belajar diorganisasi dalam sekuensi pembelajaran yang sistemik dan sistematis, serta 
mengacu pada model-model pembelajaran.  

Kata kunci: struktur, kompetensi, pengalaman belajar. 
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Pendahuluan 

Sejak Indonesia merdeka, kuri-

kulum SD telah mengalami perubahan 

sebanyak delapan  kali, yakni kuriku-lum 
1947, 1950-an, 1964, 1968, 1975, 1984, 
1994 dan suplemennya tahun 1999, dan 

kurikulum 2004 yang juga dikenal sebagai 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). 
KBK-SD 2004 yang direncanakan untuk 

mengganti-kan kurikulum 1994 ternyata 
urung di-berlakukan lebih lanjut, sekalipun 
sosialisasi dan ujicoba secara terbatas di 

sekolah-sekolah telah dilakukan sejak lima 

tahun lalu di hampir tiap provinsi. 

Pembatalan        pemberlakuan KBK 

2004 menurut penilaian Badan Standar 

Nasional Pendidikan (BSNP), karena 

kurikulum 2004 lebih sarat dengan isi tanpa 
standar kompetensi yang jelas. Sebagai 

gantinya, pada tahun 2006 ini direncanakan 
ada kurikulum baru, tetapi bukan KBK yang 
disusun 2004, melainkan ”kuri-kulum baru” 

yang disusun berdasarkan standar isi dan 

standar kompetensi lulusan yang 

dirumuskan oleh BSNP dan disahkan oleh 
Mendiknas (Kompas, 10 Februari 2006). 

 

 Kurikulum baru tersebut (sebut 
saja kurikulum 2006) masih belum dapat 

dipastikan namanya, apakah akan diberi 

label ”Kurikulum 2006” atau ”KBK 
2006”. Kalaupun atribut ”KBK” nanti 
tidak secara eksplisit ditambahkan pada 

kurikulum baru, tak dapat dipungkiri 

bahwa ”kompetensi” tetap akan menjadi 
kata kunci dalam paradigma reformasi 

model kurikulum standar nasional. 
Kepastian bahwa kurikulum baru tetap 
”competency-based” bisa dirujuk pada 

Permendiknas no. 22, 23, dan 24 tahun 

2006 tentang Standar isi dan Standar 
Kompetensi Lulusan untuk Pendidikan 

Dasar dan Menengah yang pada Mei 2006 

lalu disahkan oleh Mendiknas. 
Komitmen untuk melakukan 

reformasi kurikulum berbasis kompe-tensi 

bukan tanpa alasan. Tak bisa ditawar lagi, 

bahwa dunia pendidikan harus mampu 
meyakinkan bahwa SDM yang 

dihasilkannya harus mempunyai 
kompetensi yang mampu bersaing dalam 

era global. Oleh karenanya, program-
program pendidikan yang ditawarkan juga 

harus mampu memberi bukti 

keterbentukan  kemampuan/ kompetensi  
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yang dianggap relevan dengan era global. 

Dengan berbasis kompetensi, kurikulum akan 
menjadi terarah karena disusun dengan 

langkah-langkah yang sistematis, sehingga jika 

semuanya dikerjakan dengan benar dan 
implementasinya dilakukan secara taat asas, 
janji-janji yang terkemas dalam program 

pendidikan akan dapat diwujudkan.  

Disamping itu, dengan di-
rumuskannya kompetensi secara jelas, pihak-

pihak yang berkepentingan akan dapat 

memantau/menilai secara objek-tif tingkat 
penguasaan kompetensi tersebut. Selanjutnya, 

para pengguna lulusan akan mempunyai 
gambaran yang jelas tentang kompetensi  yang 

dikuasai oleh pekerja yang direkrutnya 
sehingga jika mereka ingin melakukan 

pembinaan akan mempunyai dasar awal 

(baseline) yang jelas. Namun perlu diingat 
bahwa kurikulum berbasis kompetensi juga 

bukan panacea, muji-zat atau resep yang dapat 
memecahkan segala persoalan pendidikan 
(Wardani, 2003). 

 Di dalam Permendiknas no. 22 tahun 
2006 pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa 

”Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar 
dan Menengah yang selanjutnya disebut 

Standar Isi mencakup lingkup materi minimal 

dan tingkat kompetensi  minimal untuk 
mencapai kompetensi lulusan minimal pada 
jenjang dan jenis pendidikan tertentu”. 

Berdasarkan pada rumusan standar isi dan 

standar kompetensi lulusan itu pula, 
dirumuskan cakupan kerangka dasar dan 

struktur kurikulum yang merupakan pedoman 

dalam penyusunan kurikulum pada tingkat 
satuan pendidikan. Bahwa kurikulum tingkat 

satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar 

dan menengah yang nanti akan dikembangkan 
oleh sekolah dan komite sekolah, juga harus 

berpedoman pada standar kompetensi lulusan 

dan standar isi serta panduan penyusunan 
kurikulum yang masih dalam proses 
penyusunan oleh BSNP. 

Selanjutnya, di dalam Permen-diknas 
no. 24 tahun 2006 tentang Pelaksanaan 
Permendiknas no. 22 dan 23 tahun 2006, 

dinyatakan bahwa semua satuan pendidikan  

dasar dan me-nengah harus sudah mulai 
menerapkan kedua Permendiknas tadi paling 

lambat tahun ajaran 2009/2010 (pasal 2, ayat 2). 
Bagi satuan pendidikan  dasar dan menengah 

yang telah melaksanakan  uji coba kurikulum 

2004 secara menyeluruh dapat menerapkan 
secara menyeluruh untuk  semua tingkatan 

kelasnya mulai tahun ajaran 2006/2007 (pasal 2, 

ayat 3); dan untuk satuan pendidikan dasar dan 

menengah yang sama sekali belum per-nah 
melaksanakan uji coba kurikulum 2004, 

pelaksanaan kedua Permendiknas tadi secara 
bertahap dalam waktu paling lama 3 tahun, 
dengan tahapan: kelas 1 dan 4 (tahap I); kelas 1, 

2, 4, dan 5 (tahap II); dan kelas 1 s.d VI (tahap 

III) (pasal 2, ayat 4). 

Untuk kepentingan pelaksana-an 

ketiga Permendiknas tadi, dan agar sekolah 

dan komite sekolah khususnya satuan SD 

dapat mengembangkan kurikulum tingkat 
satuan pendidikan yang diharapkan, ada tiga 

aspek pen-ting yang perlu dipahami: (1) dasar 
pemikiran yang digunakan dalam menetapkan 
kompetensi; (2) struktur kompetensi; (3) 

pengorganisasian pengalaman belajar untuk 

mencapai kompetensi  yang ditetapkan.  

Tulisan ini tidak akan menyoal tentang 

pergantian atau perubahan kurikulum dari 

waktu ke waktu, melainkan hanya akan 

mendiskusikan ketiga aspek di atas, khususnya 
pada matapelajaran Ilmu Pengetahuan So-sial. 
Ketiga aspek pokok di atas menjadi penting 

dan mendasar, karena tanpa pengertian yang 
jelas tentang dasar pemikiran dan struktur 

dasar kompetensi yang telah ditetapkan, 

seideal apapun perubahan kurikulum 

dilakukan, tentu tidak akan banyak mengubah 
realitas pendidikan seperti yang sudah 

berlangsung selama ini. 

Dasar Pengembangan Kompetensi IPS di 

Amerika Serikat 

Untuk mendapatkan perspektif yang 

lebih luas, berikut akan dikaji dinamika 
historis-epistemologis IPS (Social Studies) di 

Amerika Serikat, sebagai salah satu ”centre of 

excellenc-es” pengembangan IPS di dunia; 
sekaligus menjadi rujukan utama—diakui atau 
tidak—dalam pengembang-an kompetensi 

IPS-SD di Indonesia. 

Secara historis-epistemologis, istilah 
“kompetensi” lahir sejalan dengan terjadinya 

perubahan sosial-budaya dari masyarakat dan 

budaya agraris ke masyarakat dan budaya 
industri atau teknologi (Tuxworth, 1995). 

Dalam masyarakat dan budaya industri atau 
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teknologi, manusia ibarat minyak, energi, dan 

tenaga listrik, dan pikiran manusia ibarat 
mesin komputer yang menjadi penggerak roda 

industri (Lapp, et.al. 1975). Dalam perspektif 

Lapp, pemaknaan dan penggunaan istilah 

kompetensi waktu itu mengacu pada filsafat 
pendidikan ”teknologikal-sme” sebagai 

paradigma unggul dalam masyarakat industri. 
Akan tetapi, istilah kompetensi tidak harus 
secara ekstrem ditempatkan dan didefinisikan 

dalam konteks seperti itu, karena 

sesungguhnya pemaknaan dan penggu-naan 
sebuah konsep atau istilah selalu mengalami 

rekonseptualisasi dan re-kontekstualisasi, 
mengacu pada filsafat pendidikan yang 

digunakan. 

Khusus dalam dinamika historis-

epistemologis IPS, konsep dan model 
pendidikan berbasis kompetensi bukan wacana 
baru. Sejak IPS menjadi muatan kurikulum 

persekolahan di Amerika Serikat pada akhir 

abad 19, telah berorientasi pada pencapaian 
standar kompetensi tertentu. Orientasi pada 

pencapaian kompetensi tersebut, secara 
konsisten dipertahankan sejak awal 

pertumbuhannya oleh Komisi IPS (Committee 
on Social Studies= CSS) hingga sekarang oleh 

National Council for the Social Studies 

(NCSS) (Saxe, 1991; NCSS, 1994).  

Dari hasil kajian terhadap dinamika 

historis-epistemologis IPS di Amerika Serikat, 

diketahui bahwa dasar pengembangan standar 

kompeten si IPS adalah kompetensi dasar 
kewarganegaraan (civic competen-cies) yang 

mencakup tiga ranah substantif, yaitu: 

pengetahuan kewarga negaraan (civic 
knowledge); nilai dan sikap kewarganegaraan 

(civic disposi-tions); dan keterampilan 

kewarganega-raan (civic skills)  (Winataputra, 
2001). 

Dalam perkembangannya, 

kompetensi-kompetensi dasar kewarga-
negaraan dalam IPS bersifat dinamis. Pada 
awal-awal pertumbuhannya (1850an – 1912), 

dimensi “sosio-ekonomis” dan “sosio-kultural” 

ke-warganegaraan menjadi mainstream. 
Waktu itu,  IPS-SD diarahkan pada 

pengembangan kompetensi “produkti-vitas 
ekonomi” dan “pekerja kritis” dengan tujuan 
pada pemben-tukan warganegara yang arif, 

kritis, dan partisipatif (Hursch & Ross, 2000).  

Pada periode 1913-1930an, dimensi 

“sosio-kultural” kewarganega-raan atau 
“socially oriented education” menjadi 

mainstream. Waktu itu, IPS-SD diarahkan 

pada pengembangan kompetensi “efisiensi 

sosial”  dalam konteks pembentukan 
“Community-civics”, yaitu kondisi kewarga-

negaraaan di dalam konteks komunitas-nya. 
Maksudnya, bahwa siswa sebagai warganegara 
yang baik adalah apabila memiliki “perasaan 

sosial” (social feeling), “pikiran sosial” (social 

thought), dan melakukan “tindakan sosial” 
(social action). Atau warga-negara yang 

berketetanggaan (good citizen of 
neighborhood) yang ditunjukkan melalui 

keanggotaannya yang efisien di dalam 
lingkungan masyarakat bertetangga, serta 

melesta-rikan rasa keberanggotaan di dalam 

komunitas dunia (Saxe, 1991). 

Pada periode 1930an hingga awal 

1970an, dimensi ”intelektual-keilmuan“ 

kewarganegaraan menjadi mainstream. Waktu 
itu, kompetensi dasar kewarganegaraan 

bergeser ke arah pengembangan kompetensi 
warga-negara sebagai intelektual dan ilmu-

wan. Pergeseran orientasi ini diawali dengan 
lahirnya kesepakatan di dalam pertemuan 

pertama NCSS tanggal 28-30 November 1935 

(14 tahun setelah berdiri) bahwa “Social 
Sciences as the Core of the Curriculum” 
(Lybarger, 1991). Puncak evolusi pemikiran 

intelektual-keilmuan dalam IPS-SD terjadi 

pada tahun 1960an, ketika para ilmuwan dan 
pendidik ber-ijima’ bahwa penguasaan disiplin 

ilmu sebagai keniscayaan.  

Dalam historiografi IPS, era 1960an 
sering diklaim sebagai era “The New Social 

Studies”, yang ditandai munculnya gerakan 

pembaharuan di kalangan komunitas pakar dan 
pengembang IPS untuk meningkatkan 

efektivitas dan kualitas IPS, melalui 

penguasaan kemampuan intelektual tingkat 

tinggi, dengan menempatkan metode inkuiri 
ilmiah dan pendekatan struktur disiplin ilmu 

sebagai substansi bidang kajian kurikulum 
IPS. Tujuan utama IPS adalah mempelajari 
ilmu-ilmu sosial secara mendasar dan 

komprehensif. Pemikiran-pemikiran dari 

Bruner, Schwab, serta Peters & Hirst menjadi 
dasar-dasar pemikiran teoretik dan filosofis 

utama dari gerakan tersebut (Barr, Barth, & 
Shermis, 1977). 
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Berbarengan dengan eforia gerakan 

IPS-Baru dengan proyek-proyeknya yang 
mengarah pada pengembangan dimensi 

intelektual-keilmuan, muncul pula pemikiran 

yang tak kalah gemanya, yaitu agar dimensi 

psikologis dan sosial juga mendapatkan 
penekanan dalam kompetensi IPS. Bahkan, 

gerakan “menentang arus” ini justru 
memberikan kekuatan tersendiri bagi 
terjadinya pergeseran orientasi dalam 

pemikiran IPS yang “scientific oriented”; atau 

setidak-tidaknya bersi-fat gabungan, antara 
dimensi psiko-logis-intelektual-sosial.  

Gerakan yang dimaksudkan dipelopori 

oleh projek-projek pengem-bangan kurikulum 

IPS pimpinan Paul R. Hanna yang berhasil 
mengembang-kan kurikulum pola “the 

expanding of humans community”. Gagasan 
awal kurikulum Hanna tersebut sudah dimulai 
tahun 1930an dan dielaborasi lebih lanjut pada 

tahun 1960an, justru ketika gerakan IPS 

berada di puncak kejayaan “intelektualme’ 
(Lybarger, 1991:7). Di dalam konsep 

kurikulum Hanna, siswa ditempatkan sebagai 
“pusat lingkaran”, dan secara bertahap dan 

konsisten meluas ke lingkaran ling-kungan-
lingkungan sosial dari yang terdekat (sekitar) 

hingga terjauh (dunia). Secara konseptual, 

gagasan kurikulum Hanna memiliki paralelitas 
dengan pemikiran kurikulum CSS tahun 1913, 
“a broader horizon curri-culum” (Saxe, 1991, 

appendix).  

Pada periode 1970—1990an, dimensi 
”socio-kultural“ dan “intelek-tual-keilmuan” 

kewarganegaraan kem-bali menjadi 

mainstream. Akan tetapi, berbeda dengan 
dimensi sosio-kultural dan intelektual-

keilmuan pada periode-periode sebelumnya, 

pada periode ini pengembangan dimensi sosio-
kultural dan intelektual-keilmuan 

kewarganega-raan lebih diarahkan pada 

“social action” atau “social participation” 

berbasis penguasaan kemampuan berpikir atau 
intelektual. Dalam dokumen NCSS “Social 

Studies Curriculum Guidelines” tahun 1971, 
dinyatakan bahwa “social participation is a 
necessary and essential component of modern-

day social studies pro-grams” (Jarolimek, 

1977:15). Bahwa IPS dikembangkan sebagai 
program pendidikan yang “combine the best of 

active pupil involvement with the 
corresponding development of thinking 

abilities”, dan bahwa “intellectual skill are 

best developed in settings where they are used, 

thus ensuring that gaining knowledge and 
applying it will not be too far removed from 

one other” (Jarolimek, 1977:12).  

Melalui pengembangan kedua dimensi 
kompetensi tersebut, IPS-SD diharapkan dapat 
membantu siswa mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis-reflektif yang 

berorientasi pada “masalah” dan “pemecahan 
masalah” yang muncul di dalam kehidupan 

masyarakat. Di sisi lain, IPS-SD juga 
diharapkan dapat lebih berperan dalam proses 
pembentukan dan pengembang-an ilmu 

pengetahuan akademik yang transformatif 

(making the social studies transformative) 

(Banks, 1995). 

Orientasi pada kompetensi dasar 

sosio-kultural dan intelektual-keilmuan tadi, 

tampaknya menjadi evolusi mutakhir dalam 
pemikiran kurikulum IPS-SD, sehingga tetap 

dipertahankan hingga awal tahun 2000 ini. 
Akan tetapi, dalam hal orientasi kompetensi 
intelektual-keilmuan, ter-dapat pergeseran 

paradigmatik yang sangat mendasar. Apabila 

pada periode-periode sebelumnya (1930 s.d 

1970) lebih menekankan pada penguasaan 
struktur keilmuan (scienti-fic structure of 
discipline) yang telah dikembangkan oleh para 

pakar atau ilmuwan, pengembangan 
kompetensi dasar intelektual-keilmuan sejak 

tahun 1970an hingga dewasa ini lebih 

diarahkan pada “kemampuan siswa 

membangun sendiri pengetahuan, nilai, sikap, 
dan keterampilan dasar kewarga-negaraan”.  

Pergeseran orientasi ini, sejalan 

dengan penerimaan luas di kalangan pakar dan 
pengembang IPS terhadap paradigma 

konstruktivisme. Ditegaskan NCSS di dalam 

dokumen “Expecta-tions of Excellence: 
Curriculum Standards for Social Studies” 

(1994) bahwa “Program IPS adalah membantu 

siswa membangun pengetahuan dasar dan 
sikap-sikap yang berasal dari disiplin-disiplin 
akademik sebagai cara-cara yang khas dalam 

memandang realitas…”.  

Komitmen terhadap pengem-bangan 
kompetensi kewarganegaraan kembali 

ditegaskan oleh NCSS pada tahun 2003 bahwa 

IPS merupakan “... the integrated study of the 
social sciences and humanities to promote 

civic competence…to help young people 
develop the ability to make informed and 
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reasoned decisions for the public good as 

citizens of a culturally diverse, democratic 
society in an interdependent world" (NCSS, 

2003). 

Dari kajian terhadap dinamika sosio-
historis-epistemologis IPS-SD di Amerika 
Serikat  di atas, jelas bahwa dasar pemikiran 

utama pengembangan kompetensi IPS yang 

secara konsisten dipertahankan sejak awal 
pertumbuh-annya hingga dewasa ini adalah 

“kompetensi dasar kewarganegaraan” (civics 
competencies). Karenanya, pendidikan 
kewarganegaraan di Amerika Serikat integral 

di dalam IPS (Social Studies). Bagaimana 

halnya dengan dinamika sosio-historis-

epistemologis IPS-SD di Indonesia, akan 
didiskusikan pada bagian berikut. 

 

Dasar Pengembangan Kompetensi IPS di 

Indonesia 

Berbeda dengan di Amerika Serikat, 
melacak dinamika historis-epistemologis IPS 
di Indonesia sangat sulit dilakukan. Sejumlah 

faktor penyebabnya antara lain: (1) karya-

karya intelektual-keilmuan dari para pakar dan 

pengembang IPS di Indonesia lebih bersifat 
individual dan juga terdokumentasikan dalam 
kepus-takaan perorangan, tidak semuanya 

dipublikasikan; (2) organi-sasi yang 
menghimpun para pakar dan pe-ngembang IPS 

di Indonesia, yaitu Himpunan Sarjana 

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia 

(HISP IPSI) usianya masih relatif muda, baru 
terbentuk pada tahun 1991 (Somantri, 1991); 

(3) forum komunikasi dan seminar-seminar 

IPS baik berskala nasional maupun lokal, lebih 
ber-orientasi pada topik atau kajian fragmatis-

kontekstual daripada topik atau kajian 

epistemologis ke-IPS-an; dan (4) karya 
historiografi IPS di Indonesia hingga kini 

belum pernah disusun.  

Berdasarkan kenyataan di atas, maka 
upaya melakukan pelacakan terhadap 
dinamika historis-episte-mologis IPS di 

Indonesia hanya bisa dilakukan dengan 

mengkaji dinamika historis kurikulum IPS 
persekolahan sejak tahun 1964 hingga 2006 

(cf. Winataputra, 1991). Akan tetapi, karena 
perubahan kurikulum selain didasarkan pada 
hasil penilaian nasional pendidikan (national 

assess-ment), juga didasarkan pada asumsi 

teoretik dan filofosis tertentu (Soedijarto, 

2004), maka dari dokumen kurikulum pun bisa 
diidentifikasi dasar-dasar epistemologisnya.  

Dari hasil kajian terhadap 

perkembangan kurikulum IPS-SD sejak tahun 
1964 hingga sekarang, tampak bahwa dasar 
pemikiran IPS di Indonesia tidak seluruhnya 

dikembang-kan di dalam konteks pendidikan 

kewarganegaraan (citizenship educat-ion), 
dengan orientasi pokok pada pengembangan 

kompetensi dasar kewarganegaraan (civic 
competencies), melainkan juga dikembangkan 
dalam konteks pendidikan sosial (social 

education), dengan orientasi pokok pada 

pengembangan kompetensi dasar sosial (social 

competencies).  

Pada awal pertama masuk di dalam 

kurikulum persekolahan tahun 1964 hingga 

tahun 1968, pengembang-an kompetensi IPS 
terintegrasi dengan kompetensi 

kewarganegaraan. Pada tahun 1964, IPS-SD 
bernama Pendidik-an Kewargaan Negara, 
dengan orien-tasi pada pengembangan 

kompetensi “sosio-kutural”  dan “moral” 

kewarga-negaraan, yakni kemampuan siswa 

menjadi manusia susila yang cakap dan 
demokratis serta bertanggung jawab. Pada 
tahun 1968, IPS-SD bernama Pengetahuan 

Masyarakat, dengan orientasi pengembangan 
kompetensi tetap pada dimensi “sosio-kutural” 

dan “moral” kewarganegaraan.  

Label IPS sebagai nama kurikulum SD 

mulai digunakan di dalam kurikulum 1975. 
Sejak kurikulum tahun 1975 ini pula, unsur 

pendidikan kewarganegaraan mulai dipisahkan 

dari IPS dan dimasukkan ke dalam 
matapelajaran tersendiri, yakni Pendidikan 

Moral Pancasila (PMP) (Depdikbud, 1975). 

Posisi ini terus dipertahankan dalam 
kurikulum 1984, 1986, 1994, KBK 2004 

hingga kurikulum 2006.  

Pada revisi kurikulum 2004, memang 

pernah muncul gagasan untuk kembali 
mengintegrasikan dimensi pendidikan 

kewarganegaraan dalam kurikulum IPS-SD 
dengan nama Pendidikan Kewarganegaraan 
dan Pengetahuan Sosial atau PKPS 

(Depdiknas, 2003). Akan tetapi PP. no. 15 

tahun 2005 tentang Standar Pendidikan 
Nasional dan Permendiknas no. 22 dan 23 

tahun 2006 menetapkan bahwa IPS dan PKn 
merupakan dua matapelajaran yang berada di 
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dalam dua kelompok matapelejaranyang 

terpisah dan sama-sama diajarkan di SD.  

Hasil kajian di atas berbeda dengan 

pandangan pakar pada umum-nya, seperti 

Winataputra (2001) dan Kalidjernih  (2005) 
yang berpendapat bahwa “For primary level, 
the curriculum for citizenship education is 

integrated with social studies (pengetahuan 

sosial)”. Seperti dikemukakan, integrasi IPS 
dalam pendidikan kewarganegaraan hanya 

terjadi pada dua kurikulum IPS-SD, yaitu 
kurikulum 1964 dan 1968. 

Di dalam kurikulum 1975, orientasi 

pengembangan IPS diarahkan pada pencapaian 
kompetensi “sosio-kultural”, yakni kesadaran 

diri sebagai manusia yang harus mampu hidup 
dalam lingkungan yang penuh dengan 

hubungan fungsional dan timbal balik antara 

dirinya dengan lingkungannya, dan mampu 
memanfaatkan lingkungan bagi kehidupannya 

sebagai manusia (Soetjipto, ed. 1980). Dalam 
kurikulum 1986, orientasi pengembangan IPS 
selain diarahkan pada pencapaian kompetensi 

“sosio-kultural”, juga kom-petensi 

“intelektual-keilmuan”, yakni kemampuan 

mengembangkan cara berpikir kritis dan 
kreatif dalam melihat hubungan manusia 
dengan lingkungan hidupnya (Depdikbud, 

1986). 

Orientasi pada pencapaian kompetensi 
“sosio-kultural” dan “inte-lektual-keilmuan”  

ini tetap dipertahan-kan di dalam kurikulum 

IPS-SD 1994. Bahwa IPS-SD adalah 
mengembang-kan pengetahuan dan 

keterampilan dasar yang berguna bagi diri 

siswa dalam kehidupan sehari-hari. Kedua 
kompetensi tadi, kembali dipertahan-kan di 

dalam kurikulum IPS-SD tahun 2004 edisi 

tahun 2001, tetapi dengan cakupan substantif 
yang berbeda. Bahwa IPS-SD adalah 

mengembang-kan pengetahuan, nilai dan 

sikap, serta keterampilan sosial yang berguna 
bagi dirinya, mengembangkan pemahaman 
tentang pertumbuhan masyarakat Indo-nesia 

masa lampau hingga kini sehingga siswa 

bangga sebagai bangsa Indonesia (Depdiknas, 
2001). Sedang-kan di dalam kurikulum IPS-

SD tahun 2004 edisi revisi tahun 2003, 
dinyatakan bahwa IPS-SD adalah:     (1) 
mengajarkan konsep-konsep dasar sosiologi, 

geografi, ekonomi, sejarah, dan 

kewarganegaraan melalui pende-katan 

pedagogis dan psikologis;        (2) 

mengembangkan kemampuan ber-pikir kritis 
dan kreatif, inkuiri, meme-cahkan masalah, 

dan keterampilan sosial; (3)  membangun 

komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai 

sosial dan kemanusiaan; dan (4) meningkat-
kan kemampuan bekerja sama dan 

berkompetisi dalam masyarakat yang 
majemuk, baik secara nasional maupun global. 

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 kehi-dupan  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 
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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 
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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 
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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 
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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)  

 

Pengorganisasian Pengalaman Belajar  

Integral dengan struktur kompetensi 

IPS-SD di atas adalah pengorganisasian 
pengalaman belajar. Artinya, untuk mencapai 
ketiga struktur kompetensi IPS-SD tersebut, 

guru dituntut untuk mampu merancang dan 

mengorganisasikan “pengalaman-pengalaman 

belajar bermakna” (meaningful learning 
experiences) bagi siswa sesuai dengan sifat 

dan karakteristik siswa, daerah, dan 
kompetensi yang hendak dicapai dan 
dikembangkan. Tanpa organisasi pengalaman 

belajar bermakna seperti itu, dipastikan siswa 

tidak akan mampu mencapai semua 
kompetensi secara utuh.  

Di dalam dokumen kurikulum IPS-SD 

tahun 2004 dijelaskan, bahwa pengalaman 

belajar--di dalam kurikulum 1994 disebut 
uraian kegiatan--merupakan rangkaian kegi-
atan yang harus dilakukan oleh siswa secara 

berurutan (sekuensial) untuk mencapai 
kompetensi tertentu. Penentu an urutan atau 

rangkaian langkah pembelajaran sangat 

penting artinya bagi materi-materi yang 

memerlukan prasyarat tertentu. Pengalaman 
belajar atau uraian kegiatan minimal mengan-

dung dua unsur penciri yang mencer-minkan 

pengelolaan pengalaman belajar siswa, yaitu: 
kegiatan siswa dan materi (Depdiknas, 

2003b). 

Dokumen kurikulum IPS-SD tahun 
2004 menekankan agar pengalaman belajar 

dikembangkan berdasarkan pendekatan 

pembelajaran yang bersifat spiral (mudah ke 
sukar; konkret ke abstrak) dari Bruner (1978), 
atau pendekatan “expanding commu-nities of 

men” atau “the expanding of humans 

community” dari Paul R. Hanna; atau 
pendekatan “a broader horizon” dari CSS 

(Saxe, 1991, appendix) yang menempatkan 
siswa di “pusat lingkaran” (self-centric), dan 
secara bertahap dan konsisten meluas ke 
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lingkaran lingkungan-lingkungan sosial dari 

yang terdekat (sekitar) hingga terjauh (dunia).  

Dasar teoretik dan filosofis 

pengemasan pengalaman belajar ini, menurut 

Kliebard dan Akenson (Popke witz & 
Maurice, 1991:34), dapat dilacak di dalam 
“Herbart's system of philosophy”, yaitu sistem 

filsafat yang asumsi-asumsi filosofisnya 

berpusat pada “the analysis of experience”, 
dan memandang bahwa “all mental 

phenomena result from interaction of 
elementary ideas” (Clark, 2000).  

Formulasi pemikiran Herbart-ian 

dirumuskan dalam “Teori Rekapitulasi 
Kesadaran” (Recapitulati-on Theory of 

Cognition), yang menempatkan kesadaran 
pada “diri sendiri” sebagai “pusat sistem”, 

kemudian meluas kepada kesadaran pada 

dunia “di luar-diri” (Brassard, 2001:2). 
Implikasinya adalah, bahwa pengorganisasian 

pengalaman belajar “follows from building up 
sequences of ideas important to the 
individual” (Clark, 2000). Artinya, 

pengalaman belajar harus dikembangkan 

secara “sekuensial” dari konsep-konsep atau 

gagasan-gagasan yang dipandang penting bagi 
siswa dari yang bersifat “pengenalan diri siswa 
sendiri” (self) meluas pada materi “pengenalan 

dunia luar yang semakin meluas” (world), 
terutama “dunia sosial” (social world).  
 

 

Gambar 1: Teori Rekapitulasi Kesadaran 
Manusia model Herbartian (Brassard, 2001:3). 

 

Sistem filsafat Herbartian tersebut 
diakui oleh pakar IPS sebagai “landasan 

filsafat dalam gerakan IPS secara keseluruhan” 
semenjak awal konseptualisasinya, baik di 

Amerika maupun Indonesia (Saxe, 1991, 
Hasan, 1993; Somantri, 2001; Sumaatmadja, 

2003; Wiriaatmadja, 2003). Karena itu pula, 

benar pandangan Kliebard dan Akenson 
bahwa dasar-dasar pemikiran pengemasan 

pengalaman belajar IPS model Hanna (Bruner 

dan CSS) tidak semata-mata diturunkan dari 

ilmu-ilmu sosial, melainkan juga dipengaruhi 
oleh konsepsi-konsepsi ilmiah dan predispo-

sisi-predisposisi kultural dan institusi-onal, 
serta menyatu dengan kebutuhan praktis 
sekolah (Popkewitz & Maurice, 1991:34).  

Lebih lanjut Kliebard dan Akenson 
berpandangan, bahwa model pengemasan 
pengalaman belajar Hanna—juga Bruner dan 

CSS—di-dasarkan pada asumsi-asumsi episte-

mologis dari psikologi perkembangan anak, 

bahwa semua perkembangan haruslah 
mempunyai keseimbangan secara psikologis. 

Berdasarkan asumsi tersebut, pengemasan 
model peng-alaman belajar tersebut sangat 
sesuai dengan minat dan pengalaman siswa, 

tahapan perkembangan mental siswa, bisa 

menciptakan kesatuan dan keterhubungan, 
sejalan dengan pendi-dikan 

kewarganegaraan; juga didasar-kan pada 
keyakinan bahwa pola tersebut bisa 

menggerakkan siswa belajar dari sesuatu yang 
sederhana dan nyata menuju yang abstrak”. 

Dengan kata lain, perspektif baru dalam 

pengorganisasian pengalaman belajar IPS 
model Hanna—juga Bruner dan CSS—telah 
“dikaitkan dengan perubahan-perubahan sosial 

dan kultural, maupun kemajuan teori-teori 

ilmiah di dalam disiplin psikologi” (Akenson, 
dalam Popkewitz & Maurice, 1991:34). 

Bentuk-bentuk pengalaman belajar 

bermakna yang perlu dirancang dan 
dikembangkan guna mencapai ketiga 

kompetensi IPS-SD di atas adalah sebagai 

berikut (Depdiknas, 2003b; cf. Farisi, 2005): 

Pengalaman Belajar Mental 

Pengalaman mental adalah bentuk 

pengalaman belajar yang diperoleh melalui 
pelibatan mental-psikologis siswa selama 
pembelajaran. Termasuk pengalaman mental 

adalah: (1) pengalaman kognitif dan meta-

kognitif, yaitu pengalaman belajar berkaitan 
dengan aspek jenis penge-tahuan (faktual, 

konseptual, dan pro-sedural); bagaimana cara 
mengetahui; cara membangun pengetahuan, 
dan pengetahuan tentang apa yang di-ketahui, 

termasuk strategi untuk mengetahui dan 
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kontrol terhadap pe-ngetahuan yang dimiliki. 

Kebermakna-an pengalaman kognitif dan 
meta-kognitif ini sangat bergantung pada 

konteks personal, sosiokultural, serta 

karakteristik isi pengetahuan yang sudah 

dimiliki siswa. (2) pengalaman logika-

matematika, yaitu pengalaman belajar 

berkenaan dengan pengalaman membangun 
atau mengkonstruksi relasi-relasi antar objek 
dalam bentuk simbol-simbol matematis. (3) 

Penga-laman normatif/afektual, yaitu peng-

alaman belajar yang didapatkan siswa dari 
hasil relasi dan interaksinya dengan satu atau 

beberapa jenis nilai, sikap, etika, moral, 
dan/atau keyakinan yang diperoleh dari peran-

peran sosial, kultural, dan keagamaan dan 
bentuk-bentuk keadilan di dalam institusi-

institusi sosial, budaya, dan agama. Termasuk 

pengalaman normatif/afek-tual yang diperoleh 
siswa dari kehidupan sekolah. 

Beberapa bentuk pengalaman mental 
yang dapat diberikan kepada siswa antara lain 
melalui membaca buku, mendengarkan 

ceramah, mende-ngarkan berita radio, 

melakukan pere-nungan, menonton televisi 

atau film. Pada pengalaman belajar melalui 
pengalaman mental, biasanya siswa hanya 
memperoleh informasi melalui indera dengar 

dan lihat. Ditinjau dari tingkat perkembangan 
anak, pengalam-an belajar melalui indera 

dengar lebih sulit daripada melalui indera lihat 

karena melalui indera dengar di-perlukan 

kemampuan abstraksi dan konsentrasi penuh. 
 

Pengalaman Belajar Fisikal 
Pengalaman fisikal adalah bentuk 

pengalaman belajar siswa yang diperoleh dari 

hasil relasi-relasi dan interaksi-interaksi 

dengan lingkungan fisik yang kemudian 
digunakan untuk mengabstraksikan berbagai 

sifat dari benda-benda fisikal.  

Pengalaman belajar jenis ini dapat 

diberikan melalui kegiatan pengamatan, 
percobaan, penelitian, kunjungan, karya 

wisata/study tour, pembuatan buku harian, dan 
beberapa bentuk kegiatan praktis lainnya. 
Lazimnya, siswa dapat memanfaatkan seluruh 

inderanya ketika menggali informasi melalui 

pengalaman fisik. 
 

Pengalaman Belajar Sosial 

Pengalaman sosial adalah ben-tuk 

pengalaman belajar yang diperoleh siswa 

melalui aktivitas relasi dan/atau  interaksi 

siswa dengan satu atau beberapa lingkungan 
sosial-budaya yang berbeda.  

Pengalaman belajar jenis ini dapat 

diberikan melalui aktivitas wawancara dengan 

tokoh, bermain peran, berdiskusi, bekerja 
bakti, melakukan bazar, pameran, jual beli, 

pengumpulan dana untuk bencana alam, atau 
ikut arisan. Pengalaman belajar ini akan lebih 
bermanfaat kalau masing-masing siswa diberi 

peluang untuk berinteraksi satu sama lain: 

bertanya, menjawab, berkomentar, 
mempertanyakan jawaban, mendemon-

strasikan, dan sebagainya. 
 

Sejalan dengan prinsip keterpaduan 
pembelajaran di SD, dan karakteristik 

kompetensi IPS-SD, maka ketiga jenis 

pengalaman belajar di atas juga harus 
diberikan kepada siswa secara terpadu 

(integrated leaning experiences). Selain itu, 
mengingat belajar merupakan proses siswa 
membangun gagasan/pemahaman sen-diri, 

maka kegiatan pembelajaran hendaknya 

mampu memberikan kesempatan seluas-

luasnya kepada siswa untuk berbuat, berpikir, 
berinteraksi sendiri secara lancar dan 
termotivasi tanpa hambatan guru.  

Suasana belajar yang disedia-kan guru 
hendaknya juga memberikan peluang kepada 

siswa untuk melibat-kan mental secara aktif 

melalui beragam kegiatan, seperti kegiatan 

mengamati, bertanya/mempertanyakan, 
menjelaskan, berkomentar, mengaju-kan 

hipotesis, mengumpulkan data, dan sejumlah 

kegiatan mental lainnya. Guru hendaknya 
tidak memberikan bantuan secara dini dan 

hendaknya selalu menghargai usaha siswa 

meskipun hasilnya belum sempurna.  
Guru juga perlu mendorong siswa 

supaya siswa berbuat/berpikir lebih baik, 

misalnya melalui pengajuan pertanyaan 

menantang yang ‘menggeli-tik’ sikap ingin 
tahu dan sikap kreativitas siswa. Dengan cara 

ini, guru selalu mengupayakan agar siswa 
terlatih dan terbiasa menjadi pelajar sepanjang 
hayat. Beberapa strategi dan metode 

pengajaran perlu memprioritas-kan situasi 

nyata. Kalau sulit menyediakan situasi nyata, 
baru menyediakan alternatif di bawahnya 

seperti situasi buatan, atau alat audio-visual, 
atau alat visual, dan cara dengan pola audio 

(ceramah baru dipilih setelah keempat cara ini 
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tidak mungkin disediakan) (Depdiknas, 

2003b):. 

Dari sudut pandang kekonkret-an 

(non-verbal) dan keabstrakannya (verbal), 

pengalaman belajar bermakna dapat 
dikembangkan dalam bentuk situasi nyata, 
situasi buatan, dan situasi dengar dan lihat 

(audio-visual), seperti dapat dilihat dari 

kerucut pengalaman belajar menurut Edgar 
Dale (Asmin, 2002) berikut:  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
sebagai bandingan, berikut adalah kerucut 
pengalaman belajar yang terdapat di dalam 

dokumen KBK (Depdiknas, 2003b). 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 3: Kerucut Pengalaman Belajar dalam 
KBK 2004 

 

Sejumlah contoh jenis kegiatan belajar 
yang dapat memberikan pengalaman belajar 

yang bisa dipilih oleh guru antara lain: 

menggubah syair lagu dan bernyanyi;  

melakukan permainan; bermain peran; diskusi 
(bertanya, menjawab, berkomentar, 

mendengar penjelasan, menyanggah); 
menggambar dan mengarang; menulis prosa, 
puisi, pantun, gurindam; membaca bermakna; 

menyimak untuk menangkap gagasan pokok; 

dll. (selegkapnya periksa: Depdiknas, 2003b).  

Hal penting yang juga perlu 

diperhatikan dalam mengembangkan 
pengalaman belajar adalah, bahwa semua 

kebutuhan pembelajaran siswa seperti 

kegiatan, materi, bahan, media, dan sumber 

belajar, harus diupayakan dan dikembangkan 
sendiri oleh guru. Guru tidak selayaknya 

menggantung-kan diri pada kegiatan, materi, 
bahan, media, dan sumber belajar yang 
diproduksi oleh pihak lain. Hal ini mengingat, 

bahwa tidak semua kegiatan, materi, bahan, 

media, dan sumber belajar tersebut relevan 
dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran di 

masing-masing kelas/sekolah.  

Berbeda dengan kurikulum 1994 di 

mana input proses belajar-mengajar (PBM) 
seperti alat, bahan, dan sumber belajar 

dicantumkan dalam dokumen kurikulum 1994, 
sedangkan di dalam KBK tidak dicantumkan 
(Depdiknas, 2003b). Hal ini berarti 

pengemasan pengalaman belajar di dalam 

kurikulum berbasis kompetensi semakin 
memberi peluang dan kewenangan luas kepada 

guru untuk merencanakan, menentukan, dan 
mengembangkan kegiatan, materi, bahan, 

media, dan sumber belajar yang dibutuhkan di 
dalam pembelajaran yang dikelola. 

Setelah pengalaman-pengalam-an 

belajar dirancang, langkah selanjut-nya adalah 
menentukan langkah-langkah pembelajaran, 

yang memuat deskripsi atau uraian lengkap, 

rinci, dan saling berkaitan secara utuh dari 

setiap unsur aktivitas pembelajaran. Langkah-
langkah pembelajaran tadi harus terarah pada 

upaya pemberian pengalaman belajar 

bermakna bagi siswa; dan mengacu pada 
pencapaian kompetensi yang diinginkan. Pada 

tahapan ini tugas guru adalah meran-cang dan 

mengembangkan kegiatan, materi, bahan, 
media, dan sumber belajar yang akan 

dibunakan ke dalam skenario pembelajaran 

yang lengkap, rinci,  terstruktur dan 

sekuensial, serta saling berkaitan secara utuh, 
dari tahap awal, kegiatan inti, hingga kegiatan 

akhir. 

Unsur terpenting dalam sebuah 
langkah-langkah pembelajaran adalah 

keterkaitan dan kesatuan antara struktur dan 
sekuensi (urutan langkah-langkah) dari 
aktivitas siswa (students activities) dan 

aktivitas guru (teacher activities). Yang 

dimaksudkan dengan aktivitas siswa adalah 
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segala kegiatan yang siswa harapkan dan 

butuhkan untuk dilakukan, apakah melalui 
pengalaman langsung yang bermakna, 

simulasi, demonstrasi, pembelajaran 

terbimbing, atau intraksi dengan bahan-bahan 

tertulis, dalam upaya siswa untuk belajar, 
berpraktik, menerapkan, menilai, atau cara-

cara lain untuk merespon terhadap muatan 
kurikulum (pengetahuan, keterampilan, nilai, 
atau kecenderungan untuk bertindak) (Brophy 

& Alleman, 1991). Semua aktivitas belajar 

siswa tadi harus disesuaikan dengan 
keragaman karakteristik individual siswa.  

Aktivitas guru adalah segala bentuk 

kegiatan guru yang dilakukan untuk 

memfasilitasi segala kegiatan siswa bagi 
tercapainya tujuan pembel-ajaran atau 

kompetensi dasar yang diharapkan. Oleh 
karena antara kegiat-an siswa dan guru saling 
berkaitan, maka adanya struktur dan sekuensi 

aktivitas guru atau siswa, sangat penting 

artinya agar tidak terjadi inkonsistensi dalam 
pelaksanaan pembelajaran, atau terjadinya 

duplikasi atau pengulangan aktivitas yang 
tidak perlu dan tidak selayaknya terjadi. 

Menyatu dengan aktivitas siswa dan 
guru tadi adalah bagaimana guru dan siswa 
secara bersama-sama memanfaatkan bahan-

bahan belajar, sumber-sumber belajar, dan 
tugas-tugas belajar; bagaimana metode, 

pendekatan, strategi, dan media/ teknologi 

pembelajaran diterapkan selama pembelajaran 

bagi terciptanya kondisi atau konteks 
pembelajaran yang secara psikologis 

menyenangkan, membetahkan, menarik, tidak 

menjemu kan, tidak membosankan; dan secara 
sosio-kultural sangat aktif-partisipatif, dan 

komunikatif.  

Struktur dan sekuensi aktivitas guru 
dan siswa yang akan dilakukan selama 

pembelajaran, juga bagaimana pemanfaatan 

bahan-bahan belajar, sumber-sumber belajar, 
dan tugas-tugas belajar tersebut  harus 
digambar-kan rinci dan jelas, tidak dibuat 

dalam bentuk “pointer-pointer”. Unsur lain 

yang juga perlu ada di dalam langkah-langkah 
pembelajaran adalah pembagi-an alokasi 

waktu belajar (time consumption) yang 
dibutuhkan siswa untuk menyelesaikan semua 
bahan dan tugas belajarnya, serta kompetensi 

dasar yang ingin dicapai pada setiap penggal 

pembelajaran.  

Sangat diharapkan, agar penyu-sunan 

langkah-langkah pembel-ajaran mengacu pada 
“model pembelajaran” (model of teaching) 

tertentu, sehingga jenis pengalaman belajar 

bermakna yang akan diberikan kepada siswa, 

dan kompetensi dasar yang diinginkan lebih 
terstruktur, sistematis, terfokus dan bisa 

dicapai lebih efektif. Model pembelajaran 
adalah suatu analog konseptual tentang 
pembelajar-an yang menyarankan bagaimana 

sebuah proses pembelajaran selayak-nya 
dilakukan. Model pembelajaran juga dapat 
diartikan sebagai sebuah struktur konseptual 

tentang  pembelajar an yang dapat membantu 
memberikan bimbing-an atau arahan kepada 

guru di dalam mengelola dan mengembangkan 
aktivi-tas pembelajaran agar tujuan yang 

diharapkan dicapai efektif. Seperti pendekatan 

pembelajaran, sebuah model pembelajaran 
juga dikembang-kan atas dasar pertimbangan-

pertim-bangan filosofis, psikologis, sosial, 
kultural tentang hakikat siswa,  guru, materi, 
bidang studi, juga ikhwal pembelajaran serta 

tujuan atau hasil yang hendak dicapai.  

Untuk keperluan ini, Joyce & Weil 

(1986) menyediakan kepada kita sejumlah 
altermatif model pembelajar-an yang bisa 

digunakan untuk keperluan penyusunan 

langkah-langkah pembelajaran. Secara garis 
besar, model-model pembelajaran tersebut 
diklasifikasi menjadi tiga rumpun, yaitu: (1) 

pemrosesan informasi; (2) personal; (3) sosial; 

dan (4) sistem perilaku. Setiap model 
pembelajaran memiliki prosedur atau sintaks 

pembelajaran tertentu. Akan tetapi pro-sedur 

dari semua model pembelajaran dapat 
diidentifikasi menjadi kegiatan awal hingga 

akhir dan mengarah pada pencapaian tujuan 

akhir pembelajaran. Prosedur pembelajaran 
yang umum dikenal dan dilaksanakan di 

Indonesia terdiri dari: (1) pra-KBM; (2) 

kegiatan awal; (3) kegiatan inti; (4) kegiatan 
akhir; dan (5) tindak lanjut. 

 

Penutup 

Pemahaman terhadap hakikat dan 
struktur kompetensi IPS-SD merupakan aspek 

penting agar refor-masi kurikulum berbasis 

kompe-tensi mencapai sasaran yang dicitakan. 
Agar kompetensi-kompetensi IPS-SD terse-but 

terartikulasikan pada tingkat praksis 
pembelajaran di sekolah, maka pengalaman 
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belajar yang dikembang-kan juga berorientasi 

dan berpijak pada kompetensi-kompetensi 
yang ditetap-kan. Jika tidak, kebermaknaan 

peng-alaman belajar mustahil diraih siswa, dan 

konsep kurikulum berbasis kompetensi pun 

akhirnya lebih  banyak berfungsi sebagai 
formalitas atau label yang tidak bermakna. 

Pamekasan, 14 Agustus 2006 
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