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Abstrak. Penggunaan teori Gestalt dan Rekonstruksionisme sebagai ”paradigma baru” 

pengembangan kurikulum SD 2013 telah mengubah status dan fungsi mata pelajaran—

termasuk dan Ilmu pengetahuan Sosial (IPS). IPS tidak lagi sepenuhnya menjadi mata 

pelajaran yang ”berdiri-sendiri” atau ”otonom” di  SD yang kontennya bersumber dari 

disiplin-disiplin ilmu sosial. Makalah ini membahas paradigma pengembangan kurikulum 

SD 2013, dan perubahan status dan fungsi IPS di dalam Kurikulum 2013, serta 

implikasinya terhadap jaridiri IPS sebagai program pendidikan di sekolah 

 

Kata kunci: ilmu pengetahuan sosial, kurikulum 2013, sekolah dasar. 

 

Sejak tahun 1947, Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) telah menjadi salah satu mata 

pelajaran resmi yang ”berdiri-sendiri” atau ”otonom” di dalam kurikulum Sekolah Dasar 

(SD). Berdasarkan historiografi kurikulum SD, label yang digunakan memang tidak melulu 

”bernama IPS”. Hampir setiap perubahan kurikulum, label yang digunakan berbeda-beda 

atau berubah-ubah (Belen, 2010). Namun demikian, apapun nama/atau label yang 
digunakan, status IPS sebagai salah satu mata pelajaran yang ”berdiri-sendiri” atau ”otonom” 

tetap dipertahankan hingga Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006. 
 

 
Gambar 1: Perkembangan IPS sebagai mata pelajaran dalam Kurikulum Sekolah Dasar 

  
Perubahan status IPS-SD terjadi pertama kali di dalam dokumen Kurikulum 2013. 

IPS-SD tidak lagi ”berdiri-sendiri” atau ”otonom” sebagai mata pelajaran, dengan konten 
maupun kompetensi yang dikembangkan spesifik untuk tujuan kurikuler IPS. Perubahan 

status IPS ini didasarkan pada makna, bahwa IPS bukan sebagai ”sumber konten” melainkan 
sebagai ”organisasi konten”. Dengan pemaknaan demikian, maka konten dan kompetensi 

IPS tidak berdiri-sendiri, melainkan terintegrasi ke dalam mata pelajaran PPKn, Bahasa 

Indonesia dan Matematika. Konten dan kompetensi IPS versi Kurikulum 2013 tidak lagi 

”harus” memiliki keterikatan secara struktural-fungsional dengan konten dan kompetensi 

disiplin-disiplin ilmu sosial, melainkan terintegrasi dengan pendidikan karakter secara utuh 

(Kemendikbud, 2012:14). 
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Makalah ini membahas paradigma pengembangan kurikulum SD 2013, dan perubahan 

status dan fungsi IPS di dalam Kurikulum 2013, serta implikasinya terhadap jaridiri IPS 

sebagai program pendidikan di sekolah. 

 

 

Paradigma Pengembangan Kurikulum SD 2013 
Dokumen kurikulum 2013 memuat sejumlah konsep penting yang dimaknai secara 

berbeda daripada kurikulum-kurikulum sebelumnya. Pemahaman terhadap konsep-konsep 

tersebut sangat penting untuk memahami lebih jauh kurikulum 2013 terkait dengan 

paradigma pengembangannya. Di dalam kurikulum 2013 ada 3 (tiga) konsep penting yang 

menjadi bagian dari paradigma pengembangannya, yaitu: mata pelajaran, konten, dan tema 

(tematik). 

Mata pelajaran (subject matter) dimaknai sebagai sebagai ”unit organisasi konten 
terkecil” di dalam kurikulum, dan bukan sebagai sumber dari konten (Kemendikbud, 2012). 

Dengan demikian, nama-nama mata pelajaran di dalam kurikulum SD 2013 tidak memiliki 
keterkaitan dengan nama disiplin ilmu tertentu seperti yang terjadi pada kurikulum-

kurikulum SD sebelumnya. Sebagai unit organisasi konten, setiap mata pelajaran di dalam 
kurikulum 2013 memuat ”konten spesifik” (specific contents) yaitu pengetahuan, dan 

”konten berbagi” (shared contents) yaitu sikap dan keterampilan yang berasal dari mata 
pelajaran lain. Dengan konsepsi ini, mata pelajaran secara langsung menjadi sumber bahan 

ajar yang spesifik dan berbagi untuk dikembangkan dalam dimensi proses suatu kurikulum 

(h. 6).  

Di dalam kurikulum 2013, mata pelajaran diklasifikasikan menjadi dua kelompok, 

yaitu (1) Kelompok A, adalah kelompok mata pelajaran yang memberikan orientasi 

kompetensi lebih kepada aspek intelektual dan afektif, terdiri dari mata pelajaran Pendidikan 

Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika; IPS, 

dan IPA; (2) Kelompok B, adalah kelompok mata pelajaran yang lebih menekankan pada 

aspek afektif dan psikomotor, terdiri dari mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan, dan 

Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan, termasuk muatan lokal (h. 13-14). Model 

pengelompokan mata pelajaran ini, juga pernah terjadi di dalam kurikulum (waktu itu 

dinamakan ”Rencana Pendidikan/RP”) SD sebelumnya. Pengelompokan beberapa mata 

pelajaran tersebut dikenal ”Panca-Wardhana”  (1964) dan ”Tri-Wardhana” (1968) (Belen, 

2010). 
Konten atau isi kurikulum terdiri dari pengetahuan, sikap dan keterampilan (kognitif 

dan psikomotorik) yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi, yaitu Kompetensi Inti (KI) 
mata pelajaran dan dirinci lebih lanjut ke dalam Kompetensi Dasar (KD). Di dalam 

kurikulum 2013 terdapat dua jenis kompetensi, yaitu ”Kompetensi Inti” (KI) dan 
”Kompetensi Dasar” (KD). KI merupakan unsur organisatoris dan pengikat (organising 

element) secara vertikal dan horizontal berbagai KD, bukan konsep, generalisasi, topik atau 
sesuatu yang berasal dari pendekatan “disciplinary–based curriculum” atau “content-based 

curriculum”. KI sebagai ”organisasi vertikal”, mengorganisasi keterkaitan antara konten KD 

satu kelas atau jenjang pendidikan ke kelas/jenjang di atasnya sehingga memenuhi prinsip 

belajar yaitu terjadi suatu akumulasi yang berkesinambungan antara konten yang dipelajari 

peserta didik. KI sebagai ”organisasi horizontal”, mengorganisasi keterkaitan antara konten 

KD satu mata pelajaran dengan konten KD dari mata pelajaran yang berbeda dalam satu 

pertemuan mingguan dan kelas yang sama sehingga terjadi proses saling memperkuat 

(Kemendiknas, 2013:5). 

KI SD/MI dikembangkan mengacu pada struktur kurikulum, dan merupakan 

terjemahan atau operasionalisasi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) jenjang pendidikan 

dasar, yang menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skills dan soft 
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skills, antara aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Di dalam kurikulum SD 2013, KI 

dirancang dalam empat kelompok yang saling terkait. Kompetensi Inti 1 berkenaan dengan 

sikap keagamaan; Kompetensi Inti 2 berkenaan dengan sikap sosial; Kompetensi Inti 3 

berkenaan dengan pengetahuan; dan Kompetensi Inti 4 berkenaan dengan penerapan 

pengetahuan. Keempat kelompok KI tersebut menjadi acuan pengembangan KD dalam 

setiap peristiwa pembelajaran secara integratif. Kompetensi yang berkenaan dengan sikap 

keagamaan dan sosial dikembangkan secara tidak langsung (indirect teaching) yaitu pada 

waktu peserta didik belajar tentang pengetahuan (Kompetensi Inti 3) dan penerapan 

pengetahuan (Kompetensi Inti 4) (Kemendiknas, 2013:5). Keempat kelompok KI tersebut 

harus dipelajari dan dimiliki peserta didik pada suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata 

pelajaran melalui pembelajaran Kompetensi Dasar yang diorganisasikan dalam pembelajaran 

tematik integratif dengan pendekatan pembelajaran siswa aktif.  
KD SD/MI merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas SD yang 

diturunkan dari KI. KD-KD tersebut dikembangkan berdasarkan pada prinsip akumulatif, 
saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran (Kemendikbud, 2012:7; 2013:5,8). 

Selain itu, kompetensi yang termasuk pengetahuan dikemas secara khusus dalam satu mata 
pelajaran. Kompetensi yang termasuk sikap dan ketrampilan dikemas dalam setiap mata 

pelajaran dan bersifat lintas mata pelajaran dan diorganisasikan dengan memperhatikan 
prinsip penguatan (organisasi horizontal) dan keberlanjutan (organisasi vertikal) sehingga 

memenuhi prinsip akumulasi dalam pembelajaran (Kemendikbud, 2012:10). Kompetensi 

Dasar SD/MI untuk setiap mata pelajaran mencakup mata pelajaran: Pendidikan Agama dan 

Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, 

Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni Budaya dan Prakarya, dan 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (Kemendikbud, 2013:8). 

Dalam pengertian seperti ini, KI dan KD dalam setiap mata pelajaran tidak lagi 

dikembangkan berdasarkan atau bersumber dari disiplin-disiplin ilmu tertentu, dan juga tidak 

perlu memiliki keterikatan secara struktural-fungsional dengan disiplin-disiplin ilmu 

tertentu. Konten atau isi KI dan KD mata pelajaran merupakan sebuah konten yang 

terintegrasi dengan pembentukan karakter peserta didik secara utuh. 

Tema (tematik) adalah ”topik, ide atau konsep utama” yang berfungsi 

mengintegrasikan berbagai konten/isi dari berbagai mata pelajaran secara utuh/terpadu. 

Integrasi konten dilakukan dalam 2 (dua) hal, yaitu integrasi sikap, 
kemampuan/keterampilan dan pengetahuan dalam proses pembelajaran serta pengintegrasian 

berbagai konsep dasar yang berkaitan. Melalui pendekatan tema (tematik) diharapkan 
peserta didik tidak mempelajari konsep dasar tanpa terkait dengan kehidupan nyata, 

melainkan mampu memberikan makna nyata kepada peserta didik. Karenanya, sebuah tema 
dipilih berkenaan dengan alam dan kehidupan manusia.  

Ketiga konsep kunci tersebut erat berkaitan dengan paradigma pengembangan 
kurikulum SD 2013, yaitu ”teori psikologi Gestalt” dan ”teori rekonstruksi sosial” 

(Kemendikbud, 2012).  

Teori psikologi Gestalt merupakan antitesis dari teori ”atomisme” atau 

”strukturalisme”. Teori ini berpusat pada lima prinsip atau hukum tentang organisasi 

perseptual tentang fenomena, objek atau realitas (laws of perceptual organization). 

Berdasarkan prinsip atau hukum ini, teori Gestalt berpandangan bahwa pikiran dan tindakan 

manusia atas fenomena, objek atau realitas merupakan kesatuan atau keterpaduan yang utuh 

atau menyeluruh (an unified whole). Menurut Max Wertheimer (Cherry, 2013) "There are 

wholes, the behaviour of which is not determined by that of their individual elements, but 

where the part-processes are themselves determined by the intrinsic nature of the whole”.  

Keterpaduan yang utuh dapat terjadi karena beberapa prinsip atau hukum organisasi 

perseptual tentang objek atau realitas, yaitu: (1) similarity, bahwa objek-objek yang dilihat 
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dan dipersepsi secara visual “sama atau memiliki kesamaan”, cenderung dikelompokkan 

sebagai ”satu kesatuan kelompok atau pola”; (2) pragnanz, bahwa objek-objek sama atau 

memiliki kesamaan, cenderung diorganisasi atau diredusi menjadi bentuk yang sesederhana 

mungkin; (3) proximity, bahwa objek-objek yang saling berdekatan, cenderung 

dikelompokkan atau dipersepsi sebagai satu kelompok/kesatuan; (4) continuation, bahwa 

objek-objek yang terlihat sesungguhnya merupakan keberlanjutan atau pengulangan dari 

bentuk yang sama, dan mengikuti jalur yang paling halus (smoothest path); (5) closure, yaitu 

kondisi ketika seseorang mampu melengkapi objek-objek yang dilihat atau dipersepsinya 

sebagai suatu kesatuan bentuk atau pola, sekalipun antar-objek terdapat ruang kosong atau 

informasi yang terputus.  

 

 
Gambar 2: Prinsip atau hukum organisasi perseptual Gestalt (Cherry, 2013) 

 

 

Teori Gestalt memberikan dasar pemikiran bahwa isi atau konten kurikulum SD 2013 

harus ”integratif, terpadu, utuh” dan tidak terpisah-pisah berdasarkan disiplin-disiplin ilmu 

tertentu. Integrasi konten menurut teori ini sangat penting, karena tingkat perkembangan 

peserta didik tidak cukup abstrak untuk memahami konten mata pelajaran secara terpisah-
pisah. Teori rekonstruksi sosial memberikan dasar pemikiran bahwa ”nama organisasi 

kurikulum” dan ”isi atau konten kurikulum” tidak terikat pada nama, isi atau konten disiplin 
ilmu apapun. 

Secara psikologis, tingkat perkembangan peserta didik SD juga tidak cukup abstrak 
untuk memahami konten mata pelajaran secara terpisah-pisah. Dari sudut pandang 

transdisciplinarity, pengotakan konten kurikulum secara terpisah ketat juga dipandang tidak 
memberikan keuntungan bagi kemampuan berpikir peserta didik selanjutnya (Kemendiknas, 

2010:14). Hasil studi PISA (Program for International Student Assessment) juga 
menunjukkan perlu ada perubahan orientasi kurikulum dengan tidak membebani peserta 

didik dengan konten namun pada aspek kemampuan esensial yang diperlukan semua warga 

negara untuk berperan serta dalam membangun negara pada masa mendatang 

(Kemendikbud, 2012:9). 

 

Teori rekonstruksi sosial (Reconstructed Philosophy of Education). Menurut 

penggagasnya, Theodore Brameld, filsafat ini merupakan filsafat pendidikan dalam situasi 

krisis (reconstructionism is a crisis philosophy) (1965: 32). Disebut demikian, karena 

rekonstruksionisme memang muncul ketika masyarakat dan budaya Amerika “…living in an 

age that is capable… of destroying mankind overnight…centers in a dislocation of the value 

patterns by which all cultures are guided…many members of the culture simply do not know 

what to believe as to what is good…” (h. 33); atau seperti dinyatakan Banks (1985) ketika 
masyarakat Amerika dihadapkan pada paham post-modernisme, globalisasi, dan persoalan-

persoalan rasial. Dalam situasi krisis seperti ini, pendidikan harus melakukan “therapeutic 

function” melalui: (1) diagnosis dan prognosis atas faktor-faktor penyebab krisis, (2) 



Seminar Akademik FKIP-UT, 30 September 2013 5 

melakukan modifikasi, inovasi bagi terciptanya keadaan yang relatif stabil, harmonis, dan 

seimbang dalam masyarakat di atas dasar-dasar sosial dan kultural baru. 

Menurut filsafat ini, modifikasi dan inovasi teori dan filsafat pendidikan tidak harus 

dengan cara menemukan, merumuskan atau membangun sebuah teori dan filsafat yang sama 

sekali baru. Rekonstruksi filosofis dapat saja dilakukan dengan memelihara kesinambungan 

pandangan filsafat-filsafat yang sudah ada; mengambil dan menggabungkan “unsur-unsur 

terbaik” dari setiap filsafat; dan merekonstruksi kembali menjadi sebuah “filsafat-sintesis”. 

Yang terpenting adalah bahwa nilai-nilai dan tujuan-tujuan dari setiap filsafat yang akan 

disentesiskan dipandang kontributif terhadap nilai-nilai dan tujuan-tujuan dalam suatu 

“masyarakat dan budaya demokrasi”, sebuah “democratic world civilization” yang dicirikan 

oleh situasi sosial, politik, dan kultural yang tidak ada lagi pemilahan antar kelompok 

minoritas, superioritas, atau kelompok kepentingan tertentu (Brameld, 1965: 37-38). Dengan 
kata lain, bahwa rekonstruksionisme sebagai sebuah “filsafat-sintesis” tidak lain sebagai 

filsafat yang berupaya memadukan nilai-nilai atau tujuan-tujuan yang “terbaik” dari filsafat-
filsafat sebelumnya atau sebuah filsafat “…built upon the rich thinking and experience of 

others philosophies of life and education…borrows much from other philosophies, and 

makes no pretense to the contrary” (h.33).  

 

 
 

Gambar 3: Paradigma pengembangan Kurikulum SD 2013 

 

 
Bila demikian, tidak berlebihan kiranya bila filsafat rekonstruksionisme yang 

menjadi dasar filosofis kurikulum SD 2013 merupakan “puncak dari evolusi filsafat 

kehidupan, kemanusiaan, dan pendidikan”, atau meminjam ungkapan sosiolog seperti Daniel 

Bell dan Fukuyama, “reconstructed philosophy is the end of history and the last 

philosophy”. Pertama, filsafat rekonstruksionisme merupakan “revitalisasi” pemikiran dan 

filsafat pendidikan dari Plato, Aristoteles, Comenius, Pestalozzi, hingga Dewey. Kedua, 

demokrasi sebagai tujuan utama filsafat rekonstruksionisme “…may constitutute the end 

point of mankind' ideology...and as such…"the end of history". Ketiga filsafat 

rekonstruksionisme lahir dan bangkit dari kesadaran nurani terdalam manusia untuk “finds 

its wisdom in pessimism, evil, tragedy, and despair” bagi sebuah tujuan mulia yaitu 

terciptanya “a democratic world civilization”. Keempat, yang paling fitriah karena filsafat 
rekonstruksionisme juga memasukkan “dimensi keagamaan” sebagai pilarnya, di tengah-

tengah memuncaknya kehidupan masyarakat Amerika “…which separates the church and 
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the state, and which regards public schools as agencies of the state rather than of the 

church” (Brameld, 1965:75). Pandangan ini dikuatkan oleh Capra (2000) bahwa dewasa ini 

peradaban Barat (Amerika) telah berada pada “the turning point” menuju kehancurannya. 

Sebelum hal itu terjadi peradaban mereka harus segera mensinergikan antara kekuatan “Yin” 

(rasional-inderawi) dan “Yang” (nurani dan agama) bagi terciptanya kedamaian dan harmoni 

peradaban manusia dan kemanusiaan secara menyeluruh.  

 

 

Status dan fungsi IPS di dalam Kurikulum 2013 
Di satu sisi, kelahiran filsafat rekonsruksionisme diakui oleh Banks dan Ambrose 

(1985) sebagai titik awal perubahan transformatif yang menyeluruh terhadap konstruksi IPS 
sebagai mata pelajaran di dalam kurikulum sekolah. Dari filsafat ini pula, lahir tradisi “baru” 

IPS, yaitu tradisi “reflective thinking/inquiry-problem solving/social criticism” (Barr, Barth, 

& Shermis, 1978); atau  tradisi “reconstructionism and public issues”. Sebuah tradisi dalam 

IPS yang menekankan pada dua dimensi pokok, yaitu kritisisme sosial (social criticism) dan 

“partisipasi sosial” (social participation”) (Zevin, 1992:7-12).  

Di sisi lain, teori Gestalt dan filsafat rekonstruksionisme sebagai paradigma kurikulum 

2013, menghasilkan struktur kurikulum SD yang tidak lagi mengenal adanya demarkasi 
berdasarkan disiplin keilmuan. Struktural kurikulum SD 2013 hakikatnya merupakan sebuah 

”kurikulum-sintesis” yang mensinergikan berbagai keunggulan bidang kajian ke dalam 
sejumlah mata pelajaran sebagai ”unsur pengorganisasi konten”. Hal ini merupakan 

konsekuensi logis dari pandangan Gestalt dan rekonstruksionisme yang menekankan hakikat 

”keterpaduan secara utuh dari setiap unsur” (as a whole). Bahwa ”every one of these seven 

areas...each one is suffering from tension between forces that tend to stabilize traditional 

patterns, and forces that tend to move toward more or less drastic modification of those 

patterns” (Brameld, 1965:15); dan bahwa sesungguhnya ”no one viewpoint will do but that it 

is desirable to mix many viewpoints together—is eclecticism” (h. 23).  

Sejalan dengan paradigma tersebut, di kelas-kelas rendah (kelas 1-3) status IPS di SD 

tidak lagi sebagai mata pelajaran yang ”berdiri-sendiri” atau ”otonom” menggunakan label 

”mata pelajaran IPS”. Label IPS sebagai mata pelajaran, hanya digunakan di kelas-kelas 

tinggi (kelas 4-6). Namun demikian, baik di kelas-kelas rendah/tinggi, konten maupun 

kompetensi IPS-SD pun tidak dikembangkan secara spesifik untuk tujuan kurikuler IPS atau 

tujuan-tujuan keilmuan (ilmu-ilmu sosial) yang selama ini telah menjadi sumbernya. Konten 

IPS-SD juga tidak lagi memiliki kaitan struktural-fungsional dengan disiplin ilmu-ilmu 
sosial, kecuali sebagai kesatuan atau keutuhan tematik dalam rangka pembentukan KI dan 

KD.  
Di kelas-kelas rendah, konten IPS diintegrasikan ke dalam mata pelajaran seperti 

PPKn, Bahasa Indonesia, Matematika, dan Seni Budaya, dan di kelas-kelas tinggi, barulah 
konten IPS tetap terintegrasi secara utuh di dalam mata pelajaran IPS. Namun demikian, di 

dua jenjang SD tersebut, fungsi IPS berubah. IPS tidak lagi sebagai”sumber konten”, 
melainkan sebagai ”pengorganisasi konten”, baik dalam bentuk “tema” atau ”kompetensi”. 

Tema memiliki peran sentral di dalam proses integrasi konten kurikuler. Tema memberikan 

makna kepada setiap konten yang diintegrasikan, sehingga peserta didik mampu 

mempelajarinya secara lebih bermakna, karena kontens terkait secara langsung dengan 

kehidupan nyata. Sementara kompetensi IPS memiliki peran penting sebagai pengikat dan 

pengembang KD mata pelajaran lainnya (lihat tabel 1 dan 2).  

Dengan demikian, paradigma Gestalt dan Rekonstruksionisme telah memberi dasar 

yang kuat bagi IPS sebagai pemberi makna substansial terhadap bahasa, PPKn, matematika 

dan seni budaya, karena IPS menyediakan konteks nyata dimana peserta didik dan 

masyarakat hidup. Disinilah kemampuan dasar/KD dari IPA dan IPS yang diorganisasikan 
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ke mata pelajaran lain yang memiliki peran penting sebagai pengikat dan pengembang KD 

mata pelajaran lainnya. 

Secara teoretis, paradigma kurikulum SD 2013 tersebut merupakan ”hal baru” dalam 

evolusi pemikiran IPS di sekolah, dan telah mengubah jatidiri IPS sebagai bahan kajian 

kurikuler di sekolah. 

Pertama, pandangan bahwa konten IPS tidak perlu memiliki kaitan struktural-

fungsional dengan disiplin ilmu-ilmu sosial, dengan sendirinya telah mendistorsi jatidiri IPS 

yang secara konseptual dimaknai sebagai ”the integrated study of the social sciences and 

humanities to promote civic competencies...provides coordinated, systemic studt upon such 

disciplines....” (NCSS, 1994; 2010:3; cf. Somantri, 2001) dan telah menjadi ”shared 

commitment” di kalangan komunitas pakar, pengembang, dan praktisi PIPS di Indonesia 

(Winataputra, 2001). 
Kedua, bahwa siswa SD tidak mampu mempelajari bahan-bahan kurikuler yang 

disiplin ilmu-ilmu sosial (termasuk IPS) juga masih bisa dipersoalkan. Bruner (1978) 
menyatakan bahwa intelektualitas atau cara-cara manusia membangun pengetahuan “sama 

atau paralel” bagi semua manusia, tak pandang usia—tak terkecuali pada anak dan ilmuwan. 
Berdasarkan asumsi itu, Bruner kemudian mengajukan proposisi bahwa “the foundations of 

any subject may be taught anybody at any age in some [regardless of their age]” (h.35). 
Atas dasar itu, maka “kebisaan” anak SD mempelajari konsep-konsep keilmuan dari disiplin-

disiplin ilmu tidak harus dimaknai bahwa kurikulum tersebut haruslah sebuah “kurikulum 

esensialistik”, sebuah kurikulum yang berorientasi pada pencapaian tujuan-tujuan keilmuan.  

Sejauh konten kurikulum (termasuk IPS) terjalin sebagai sebuah "web of belief" 

(Rorty), "web of meaning" (Vygotsky), atau “a constant reconstruction of experience" 

(Dewey) (Russell, 1993), maka konten kurikulum yang bersumber dari disiplin keilmuan 

sangat dimungkinkan untuk dipelajari oleh peserta didik SD. “…grasping the structure of a 

subject is understanding it in a way that permits many other things to be related to it 

meaningfully. To learn structure, in short, is to learn how things are related” (Bruner, 

1978:7; Philips,1987:123). Hal ini juga sejalan dengan mekanisme operasi-operasi struktur 

skematik kognitif anak sebagai tindakan yang bersifat “internalizable and connected in the 

form of structured wholes” (Piaget & Inhelder, 1971). Dalam kaitan ini Davidson (Russell, 

1993) juga menegaskan, bahwa sejak periode 1870-an, komposisi kurikulum tidak lagi 

dimaksudkan untuk mengajarkan sebuah disiplin ilmu, tetapi sebuah “"conceptual scheme". 
Komposisi kurikulum yang dimaksudkan Davidson adalah merupakan sebuah keterampilan 

atau kompetensi atau capaian budaya yang bersifat umum yang bisa dimiliki dan dikuasai 
oleh setiap peserta didik, dan hal itu ‘applicable’ pada setiap disiplin ilmu, profesi, atau 

sumber konten manapun. Hal ini menjelaskan satu aspek penting tentang muatan kurikulum, 
yaitu bahwa kurikulum bukan memuat “scientific skill or competence or cultura attainmentl” 

dari para ilmuwan, melainkan “a generalizable skill or competence or cultural” yang telah 
dicapai oleh setiap siswa dari pengalamannya selama ini “that is applicable to any 

discipline”. 

 

Struktur Organisasi Kompetensi IPS-SD 
Berdasarkan model pengembangan KI dan KD seperti dikemukakan di atas, maka 

kompetensi-kompetensi IPS di dalam kurikulum SD 2013 diorganisasi secara berbeda antara 

”kelas rendah” (kelas I—III), dan ”kelas tinggi” (kelas IV—VI). Di kelas-kelas rendah, 

kompetensi-kompetensi IPS diorganisasi ”terintegrasi” ke dalam mata pelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, serta Pendidikan Jasmani, 

Olahraga dan Kesehatan. Sementara, di kelas-kelas tinggi, kompetensi-kompetensi IPS 

diintegrasikan ke dalam berbagai tema (gambar 4). 
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Gambar 4: Struktur Kompetensi IPS SD menurut Kurikulum SD 2013 

 

 
Tabel 1 berikut adalah contoh rumusan KD-IPS yang terintegrasi di dalam beberapa 

mata pelajaran di kelas-kelas rendah SD. 
 

Tabel 1: Rumusan KD-KD IPS yang telah diintegrasikan ke dalam beberapa mata 
pelajaran kelas I SD 

 
Mata 

pelajaran 
Kelompok KI Rumusan KD IPS 

Sikap 

keagamaan 

1.1 Menerima keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan 

beragama sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di lingkungan 

rumah dan sekolah  

Sikap sosial 
3.2 Menunjukkan perilaku kebersamaan dalam keberagaman di rumah 

dan sekolah  

Pengetahuan 

3.3 Mengenal keberagaman karateristik individu di rumah dan di sekolah  

3.4 Mengenal arti bersatu dalam keberagaman di rumah dan sekolah  

 

PPKn 

Penerapan 

pengetahuan 

4.3 Mengamati dan menceriterakan kebersamaan dalam keberagaman di 

rumah dan sekolah  

4.4 Mengamati dan menceriterakan keberagaman karateristik individu di 

rumah dan sekolah  

Sikap 

keagamaan 

1.1 Menerima anugerah Tuhan Yang Maha Esa berupa bahasa Indonesia 

yang dikenal sebagai bahasa persatuan dan sarana belajar di tengah 

keberagaman bahasa daerah  

Sikap sosial 

2.3 Memiliki perilaku santun dan sikap kasih sayang melalui pemanfaatan 

bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah  

2.5 Memiliki perilaku santun dan jujur dalam hal kegiatan dan bermain di 

lingkungan melalui pemanfaatan bahasa Indonesia dan/atau bahasa 

daerah  

Bahasa 

Indonesia 

Pengetahuan 

3.4 Mengenal teks cerita diri/personal tentang keberadaan keluarga 

dengan bantuan guru atau teman dalam bahasa Indonesia lisan dan 

tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk 

membantu pemahaman  

3.5 Mengenal teks diagram/label tentang anggota keluarga dan kerabat 

dengan bantuan guru atau teman dalam bahasa Indonesia lisan dan 

tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk 

membantu pemahaman  
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Mata 

pelajaran 
Kelompok KI Rumusan KD IPS 

Penerapan 

pengetahuan 

4.4 Menyampaikan teks cerita diri/personal tentang keluarga secara 

mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi 

dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu penyajian  

4.5 Membuat teks diagram/label tentang anggota keluarga dan kerabat 

secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi 

dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu penyajian  

Sikap 

keagamaan 
= 

Sikap sosial 
2.3 Menunjukkan perilaku tertib dan rapi saat berbaris berdasarkan 

urutan tinggi badan  

Pengetahuan 

3.1 Mengenal bilangan asli sampai 99 dengan menggunakan benda-benda 

yang ada di sekitar rumah, sekolah, atau tempat bermain  

3.2 Mengenal bangun datar dan bangun ruang menggunakan benda-

benda yang ada di sekitar rumah, sekolah, atau tempat bermain.  

Matematika 

Penerapan 

pengetahuan 

4.1 Mengemukakan kembali dengan kalimat sendiri dan memecahkan 

masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan 

terkait dengan aktivitas sehari-hari di rumah, sekolah, atau tempat 

bermain serta memeriksa kebenarannya  

Sikap 

keagamaan 
= 

Sikap sosial 
2.2 Menunjukkan perilaku santun kepada teman dan guru selama 

pembelajaran penjas  

Pengetahuan 3.1 Mengetahui bagian-bagian tubuh manusia dan kegunaannya  

Penjas-

Orkes 

Penerapan 

pengetahuan 

4.4 Mempraktikkan aktivitas jasmani untuk keseimbangan dan kelincahan 

tubuh melalui permainan sederhana  

(Kemendikbud, 2013) 

 

Tabel 2 berikut adalah contoh rumusan KD-IPS yang secara spesifik dikembangkan 

khusus untuk mata pelajaran IPS di kelas-kelas tinggi SD. 
 

Tabel 2: Rumusan KD-KD IPS di kelas IV SD 

 
Kelompok KI Rumusan KD IPS 

Sikap 

keagamaan 

1.2 Menjalankan ajaran agama dalam berfikir dan berperilaku sebagai penduduk 

Indonesia dengan mempertimbangkan kelembagaan sosial, budaya, ekonomi dan 

politik dalam masyarakat  

1.3 Menerima karunia Tuhan YME yang telah menciptakan manusia dan lingkungannya  

Sikap sosial 

2.2. Menunjukkan perilaku rasa ingin tahu, peduli, menghargai, dan bertanggungjawab 

terhadap kelembagaan sosial, budaya, ekonomi dan politik  

2.3. Menunjukkan perilaku santun, toleran dan peduli dalam melakukan interaksi sosial 

dengan lingkungan dan teman sebaya  

Pengetahuan 

3.4 Memahami kehidupan manusia dalam kelembagaan sosial, ekonomi, pendidikan, dan 

budaya di masyarakat sekitar  

3.5 Memahami manusia dalam dinamika interaksi dengan lingkungan alam, sosial, 

budaya, dan ekonomi  

Penerapan 

pengetahuan 

4.4 Mendeskripsikan kehidupan manusia dalam kelembagaan sosial, pendidikan, 

ekonomi, dan budaya di masyarakat sekitar  

4.5 Menceritakan manusia dalam dinamika interaksi dengan lingkungan alam, sosial, 

budaya, dan ekonomi  

(Kemendikbud, 2013: 107-108) 
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Di satu sisi, struktur organisasi kompetensi IPS di dalam kurikulum SD 2013 yang 

menempatkan status dan fungsi IPS seperti itu (terutama di kelas-kelas rendah) merupakan 

”hal baru”, dan belum pernah terjadi di dalam sejarah pengembangan kurikulum di dunia. 

National Council for the Social Studies sebagai salah satu pusat kajian dan pengembangan 

IPS di dunia, di dalam ”National Curriculum Standards for Social Studies” sejak tahun 1994 

(NCSS, 1994) hingga revisi tahun 2010 (NCSS, 2010) masih tetap mempertahankan IPS 

sebagai bidang kajian yang otonom, berdiri-sendiri sejak kelas 1 (K-0) hingga kelas 12 (K-

12). Demikian pula dengan konsep kurikululum IPS yang tetap dikembangkan sebagai kajian 

sistemik dan terkoordinasi yang konten kurikulernya bersumber dari disiplin-disiplin ilmu 

sosial dan humaniora (NCSS, 2010). Di sisi lain, tema atau pendekatan tematik yang 

digunakan di dalam kurikulum SD 2013, juga sama digunakan di dalam kurikulum standar 

NCSS. Namun, hingga tulisan ini dibuat, apa saja tema-tema yang berfungsi 
mengintegrasikan berbagai konten/isi kurikuler belum dirumuskan secara jelas. Sebagai 

perbandingan, kurikulum standar NCSS telah merumuskan 10 tema sebagai ”a way of 

organizing knowledge about the human experience, and the constitute the organizing strands 

that should thread through a social studies program from grades pre-K through 12”, yaitu 
(NCSS, 2010:3): 

1. Culture, difokuskan pada kajian tentang budaya dan keberagamannya; bagaimana 
manusia menciptakan, belajar, berbagi, dan mengadaptasi budaya, dan mengapresiasi 

peran budaya dalam membentuk kehidupan mereka dan masyarakat. 

2. Time, continuity, and change, difokuskan pada kajian tentang masa lampau dan its 

legacy; institusi-institusi, nilai-nilai, dan kepercayaan-kepercayaan masyarakat di 

masa lampau; serta bagaimana arti penting peristiwa-peristiwa sejarah dan 

perkembangannya mampu membentuk dunia moderen. 

3. People, places, and environments, difokuskan pada kajian tentang perspektif 

keruangan tentang dunia, penduduk, tempat tinggal mereka, dan lokasi sumber-

sumber alam, dan mengeksplorasi relasi-relasi antara manusia dengan 

lingkungannya. 

4. Individual development and identity, difokuskan pada kajian tentang bagaimana 

identitas individu dibentuk oleh keluarga, sebaya, budaya, dan pengaruh-pengaruh 

institusional.  

5. Individuals, groups, and institutions, difokuskan pada pranata-pranata sosial seperti 
keluarga, warga negara, pendidikan, pemerintahan, dan organisasi-organisasi 

keagamaan, serta pengaruhnya terhadap kehidupan penduduk. 
6. Power, authority, and governance, difokuskan pada kajian tentang perkembangan 

sejarah dan bentuk-bentuk kontemporer kekuasaan, kewenangan, dan pemerintahan; 
apa tujuan dan fungsinya; lingkup dan keterbatasan yang dimiliki; serta perbedaan 

antara sistem politik demokrasi dan non-demokrasi. 
7. Production, distribution, and consumption, difokuskan pada kajian tentang organisasi 

produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa; serta isu-isu ekonomi domestik 

dan global. 

8. Science, technology, and society, difokuskan pada kajian tentang relasi antara ilmu, 

teknologi, dan masyarakat; serta dampaknya terhadap kehidupan manusia, dulu, 

sekarang, dan yang akan datang. 

9. Global connections, difokuskan pada kajian tentang saling ketergantungan secara 

global antar masyarakat di dunia; dan isu-isu terkait semakin meningkatnya 

globalisasi. 

10. Civic ideals and practices, difokuskan pada kajian tentang cita-cita dan praktik 

kewarganegaraan, mencakup makna partisipasi penuh peserta didik dalam kehidupan 
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masyarakat sebagai unsur esensial di dalam IPS sebagai pendidikan 

kewarganegaraan;  serta hak dan kewajiban warga negara di negara demokrasi. 

 

 

Penutup  
Paradigma pengembangan kurikulum SD 2013 didasarkan pada teori psikologi Gestalt 

dan rekonstruksi sosial menekankan makna penting ”keterpaduan” atau ”integrasi” konten 

dan kompetensi kurikuler. Dalam sejarah evolusi perkembangan kurikulum SD di Indonesia, 

paradigma tersebut ”relatif baru”, karena memadukan berbagai filsafat pendidikan 

sebelumnya, yaitu esensialisme dan perenialisme. Paradigma ini telah berimplikasi luas 

terhadap berbagai unsur struktural kurikulum, seperti konsep mata pelajaran, konten atau isi 

kurikulum, dan tema (tematik). Bagi IPS, paradigma baru ini juga telah merekonstruksi 

status dan fungsi IPS di dalam Kurikulum 2013, serta jaridirinya sebagai pendidikan 
kewarganegaraan. IPS di SD tidak lagi ”berdiri-sendiri” atau ”otonom” sebagai mata 

pelajaran. Konten maupun kompetensi yang dikembangkannya pun tidak spesifik untuk 
tujuan kurikuler IPS (terutama di kelas-kelas rendah), melainkan terintegrasi ke dalam mata 

pelajaran PPKn, Bahasa Indonesia dan Matematika. Konten dan kompetensi IPS versi 
Kurikulum 2013 juga tidak lagi ”harus” memiliki keterikatan secara struktural-fungsional 

dengan konten dan kompetensi disiplin-disiplin ilmu sosial, melainkan terintegrasi dengan 
pendidikan karakter secara utuh. 
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