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Abstrak: Dalam pemikiran Somantri, PIPS sebagai ”synthetic discipline” 

adalah sebuah disiplin/program yang merupakan merger atau sinergi antara 

dua atau lebih disiplin ilmu yang setara untuk tujuan PIPS. PIPS sebagai 

“synthetic discipline” merupakan identitas, jati-diri, ciri khas, dan “faculty 

culture” FPIPS dan pascasarjana PIPS, yang memiliki empat status akademik: 

advance knowledge, middle studies, primary structure, dan pendidikan disiplin 

ilmu. Secara teoretik, pemikiran Somantri tentang PIPS sebagai ”synthetic 

discipline” didasarkan pada pemikiran Edgar Bruce Wesley; Welton and 

Mallan; dan Earl Shepard Johnson.  
 

 

 

A. Pendahuluan 

Dewasa ini, kajian akademis yang bersifat teoretis-filosofis 

(epistemologis) terhadap gagasan dan pemikiran seorang pakar atau 

komunitas pakar dalam suatu bidang keilmuan—termasuk bidang 

Pendidikan IPS (PIPS)—, yang dinyatakan atau diungkapkan secara tertulis 

dalam karya-karya ilmiah tekstual (naskah, makalah-makalah, buku, dan 

semacamnya) telah menjadi concern  dalam kajian ilmu-ilmu sosial (IIS) 

seperti ilmu komunikasi, lingustik, politik, sejarah, teologi, ekonomi, dll. Hasil 

kajian terhadap gagasan dan pemikiran seorang pakar atau komunitas pakar 

dalam suatu bidang keilmuan tidak hanya penting untuk menampilkan hasil 

analisis ”biografi intelektual” mereka secara personal. Lebih dari itu, melalui 

kajian seperti itu para peneliti dapat menjelaskan bagaimana komitmen 

intelektual (para) pakar terhadap disiplin ilmunya; mengungkap status 

kepakaran mereka di dalam komunitas keilmuan; dan menelisik kontribusi 

mereka bagi perkembangan ilmu dan pembangunan masyarakat secara 

keseluruhan. 

Namun demikian, kajian epistemologis terhadap gagasan dan pemikiran 

seorang pakar atau komunitas pakar dalam bidang PIPS—sepengetahuan 

                                                 
*) Penelitian ini dibiayai dari dana penelitian desentralisasi Ditlitabmas Ditjen DIKTI 

berdasarkan Surat Tugas Nomor: 8808/UN31.2/PG/2014 tanggal 20 Maret 2014. 
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peneliti—belum pernah dilakukan di Indonesia, kecuali hanya sebatas 

sebagai rujukan dalam membuat karya-karya ilmiah. Dalam studi PIPS, kajian 

ini diakui masih langka atau relatif baru, dan memerlukan analisis yang 

kompleks dan beraneka ragam, mencakup analisis filosofis, konseptual, 

sosiologis, dan historis (Stanley, 1985b). Wallen dan Fraenkel (1988:2) 

menegaskan bahwa kajian filosofis yang mendeskripsikan, mereviu, 

menganalisis sejumlah aspek PIPS di masa lampau, dan makna berbagai 

istilah yang digunakan oleh para profesional PIPS, beserta landasan-landasan 

pemikiran mereka, merupakan isu atau masalah yang masih belum banyak 

dikaji. Sementara, menurut Saxe (1991:xv) “one critical attribute of any 

profession is the study of the field’s theory; the foundation of this theory should 

include some knowledge and understanding of the field’s history”.  

Oleh sebab itu, kajian terhadap aspek ini sangat mendasar, dan tidak 

bisa diabaikan begitu saja. Mengabaikannya berarti mengabaikan hal-hal 

penting yang sesungguhnya sangat menentukan bagi PIPS sebagai disiplin 

dan bidang kajian ilmiah. Kajian ini juga sangat penting, karena bersangkut-

paut dengan pembentukan dan perkembangan definisi-definisi paradigmatik 

yang di dalamnya memuat berbagai rasional, tujuan, konsepsi, landasan 

filosofi, dan isu-isu normatif tentang PIPS sebagai objek-objek studi dan 

fondasi utama terbentuknya tradisi/paradigma PIPS (Stanley, 1985a, 1985b). 

Makalah ini menyajikan hasil pemikiran awal (preliminary 

considerations) hasil penelitian terhadap pemikiran Nu’man Somantri 

tentang PIPS sebagai “synthetic discipline” yang terdapat di dalam buku 

Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS (2001). Buku tersebut 

merupakan kumpulan karya-karya akademik Somantri tentang PIPS. 

Penelitian menggunakan metode kualitatif atau ”interpretif” (Gall, Gall, & 

Borg, 2003) dengan dua pendekatan, yaitu: analisis isi (content analysis), dan 

fenomenologi-hermeneutik (hermeneutics phenomenology) Ricoeur (1991). 

Sumber data yang digunakan adalah: (1) dokumen naskah-naskah atau 

karya-karya tulis ilmiah (makalah, artikel, atau sejenisnya) yang dihasilkan 

oleh Somantri dan memuat pemikiran atau gagasan tentang unsur-unsur 

substantif PIPS sebagai disiplin ilmu terintegrasi (sumber primer); (2) 

naskah-naskah atau karya-karya ilmiah tertulis dari pakar PIPS lainnya yang 

bermuatan ”filosofis” (epistemologis) dan memiliki kaitan substantif dengan 

gagasan dan pemikiran subjek tentang unsur-unsur substantif PIPS sebagai 

disiplin ilmu atau kajian ilmiah (sumber sekunder).  
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B. PIPS sebagai Synthetic Discipline 

Dalam keseluruhan tulisan Somantri yang dianalisis, pemikiran tentang 

identitas/jati-diri akademik PIPS menempati porsi terbesar dan menjadi 

“esensi” atau “pokok pikiran utama” Somantri tentang PIPS. Pemikiran 

tentang hal itu dapat dianggap sebagai ikhtiar akademik Somantri untuk 

membangun dan mengembangkan “paradigma” PIPS sebagai disiplin ilmu 

terintegrasi (synthetic discipline). Sebuah ikhtiar yang menurutnya untuk 

memberikan kejelasan dan ketegasan tentang apa PIPS, dan bagaimana 

konstruksi PIPS harus dipahami, dibangun dan dikembangkan.  

Dalam pemikiran Somantri, PIPS adalah “disiplin ilmu terintegrasi” 

(synthetic discipline)[7,11-22,63-65,207,215]1, dan ”program pendidikan” bidang 

studi atau ‘pendidikan disiplin ilmu’[7,19,212,215]. PIPS sebagai ”synthetic 

discipline” adalah sebuah disiplin/program yang merupakan merger atau 

sinergi antara dua atau lebih disiplin ilmu yang setara (ilmu-limu sosial/IIS, 

ilmu pendidikan, dan humaniora) untuk tujuan PIPS (SD—PT)[18,28,65]. PIPS 

sebagai “synthetic discipline” merupakan identitas, jati-diri, ciri khas, dan 

“faculty culture” FPIPS dan pascasarjana PIPS[18,27,28,36,65]. 

Konsep PIPS sebagai ”synthetic discipline” ini, diadaptasi Somantri dari 

pemikiran Welton and Mallan (1987)[198] sebagai antitesis dari “analytic 

discipline” dilihat dari aspek “konten” keduanya. Menurut mereka, “the major 

difference between subjects like social studies and arithmetic, for example, is 

the content” (h.63). Dalam pengertian seperti itu, menurut mereka PIPS 

sebagai ”synthetic discipline”,”a synthetic subject area” atau “a composite 

subject area” merupakan ”a composite subject area based on findings and 

processes drawn [intermingled or merged) from history, and the social science 

disciplines” (h.15,16,47). Suatu bidang kajian yang kontennya diturunkan dari 

berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial sebagai “the raw materials”. Konten 

tersebut dipilih, diorganisasi, dan digunakan berdasarkan pendekatan 

“broad-field” atau “unified”, untuk tujuan PIPS sebagai “pendidikan 

kewarganegaraan”. 

Konsep “synthetic discipline” Welton dan Mallan ini, memiliki dasar 

pemikiran dan yang sama dengan apa yang disebut Wesley (1942) sebagai 

“integration” dalam konteks organisasi konten PIPS. Suatu bentuk 

pengorganisasian konten PIPS dengan cara memilih dan memanfaatkan 

bahan-bahan dari IIS tanpa melihat sekat-sekat keilmuannya (tetapi tidak 

mengabaikan/menghilangkannya). Bahan-bahan yang terpilih, kemudian 

diorganisasi secara psikologis menggunakan unit, topik, masalah, projek, atau 

                                                 
1 Semua angka/nomor dalam [...] menunjukkan nomor halaman dari teks-teks yang terdapat 
di dalam sumber primer. 
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porsi-porsi konten-konten subjek secara luas, sehingga dapat digunakan 

untuk pembelajaran, menarik minat siswa, dan sesuai dengan tujuan PIPS. 

Integrasi konten dalam PIPS menurut Wesley, “is a form of organization 

which empazies the social studies field rather than the separate subjects that 

compose the field” (h.137). dengan kata lain, PIPS adalah “the field with its 

broadened content…rather than a mere collection of subjects” (h.5). Dengan 

pengertian seperti itu, Wesley ingin menegaskan bahwa PIPS adalah suatu 

bidang terintegrasi, bukan sebuah “sintesis baru” hasil fusi atau unifikasi 

revolusioner yang membuang semua konten subjek dan melakukan 

penyelarasan dengan bahan-bahan baru (h.137). 

Sungguhpun konsep PIPS sebagai “synthetic discipline” diadaptasi dari 

Wesley, Welton dan Mallan, Somantri menegaskan bahwa konseptualisasi 

tersebut “bukan hanya menyangkut content bidang studi (IIS, humaniora, 

dll.) dan materi keguruan yang masing-masing terpisah, melainkan harus 

diwadahi oleh suatu disiplin ilmu (baru) yang mensintesiskan dua atau lebih 

disiplin ilmu[65]2. Sebagai sebuah konsep akademik, PIPS sebagai “synthetic 

discipline” mulai digunakan pertama kali di dalam dua tulisan Somantri tahun 

1996, “Konsolidasi Disiplin Ilmu Pendidikan dan Disiplin Pendidikan Bidang 

Studi” yang disajikan dalam pertemuan Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia 

di Medan[11-22]; dan “Strategi Pengembangan Pendidikan IPS dalam 

Mengantisipasi Masa Dapan” yang disajikan dalam seminar di IKIP Jakarta 

(kini UNJ) [196-203]. Namun, menurut Somantri, konsep tersebut—walaupun 

hanya tersirat—sudah dikemukakan sejak tahun 1990 di dalam forum 

Pertemuan I HISPIPSI (sekarang HISPISI) di Bandung[65], dan disepakati 

sebagai konsensus nasional dalam forum komunikasi masyarakat ilmiah PIPS 

(HISPIPSI) tahun 1991. Tahun 1994 definisi PIPS tersebut juga diterima dan 

diadopsi oleh konsorsium ilmu pendidikan sebagai ‘programmatic 

assumption’ PIPS,  sebagai jati-diri PIPS di dalam lokakarya pengembangan 

kurikulum S-2 Pendidikan Dasar di University of Huston, Texas, dan Ohio 

State University[65], dan akhirnya, pada tahun 1995 konseptualisasi PIPS 

tersebut diterima sebagai landasan bagi pengembangan kurikulum S-2 

Pendidikan Dasar.[80,191] 

Karakter PIPS sebagai “synthetic discipline” ini, dalam pemikiran 

Somantri mampu memberikan landasan teoretis-filosofis untuk 

                                                 
2 PIPS sebagai “disiplin ilmu” juga dikemukakan oleh Becker (1965). Menurutnya, 

sungguhpun PIPS secara struktural metode dan bahan-bahannya bersumber dari disiplin 

ilmu-ilmu sosial, “Efforts are being made to establish social studies as a discipline intellectually 

autonomous from the social sciences” (h.319). McCutchean (2001) juga berpendapat bahwa 

PIPS adalah disiplin ilmu, karena menurutnya “the existence of a discipline can weld separate 

elements of subject matter into a single field which will have its own integrity” (h.230). 
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mensintesiskan tiga tradisi/paradigma IPS secara simultan, yakni sebagai: 

(1) pendidikan kewarganegaraan (citizenship/civic education) yang 

menekankan pada pewarisan nilai, sikap dan perilaku warga negara yang 

baik; (2) IIS (social sciences), yang menekankan pada pemahaman dan 

penguasaan konsep-konsep IIS; dan (3) berpikir kritis-reflektif (reflective 

inquiry), yang menekankan pada penguasaan bahan dan masalah yang terjadi 

dalam masyarakat secara reflektif[81,198-9,203].  

Untuk membangun dan mengembangkan identitas atau jati-diri PIPS 

sebagai disiplin terintegrasi (synthetic discipline), tubuh pengetahuan PIPS 

secara teoretis-filosofis perlu dikembangkan secara simultan dalam empat 

status dan bobot akademik, yakni sebagai "advance knowledge”, “middle 

studies”, “primary structure”, dan pendidikan disiplin ilmu. 

 

1. PIPS sebagai "Advance Knowledge” 

PIPS sebagai "advance knowledge,” merupakan sebuah ‘kerjasama 

antar/lintas disiplin’ (IIS, humaniora, dan pendidikan)[207]. Pembentukan, 

penguatan, dan pengembangan tubuh pengetahuannya, karenanya, tidak 

harus ditemukan/ dirumuskan sendiri oleh komunitas PIPS atau menunggu 

ditemukan/ dirumuskan oleh komunitas lain, “discipline or structure is not a 

thing waiting to be discovered”, tetapi dapat dilakukan dengan cara “organize 

existing knowledge in a field to advance knowledge”. Karena apapun struktur 

tubuh pengetahuan suatu disiplin ilmu ditentukan ”according to its utility in 

achieving its purpose”[82-83,112,205-206]; serta terus dikembangkan, dikoreksi, 

dan diperbaiki secara berkelanjutan, agar mampu menerangkan masa lalu, 

masa kini, dan masa depan serta membantu memecahkan masalah-masalah 

sosial melalui pikiran, sikap, dan tindakan terbaik[100].  

Dikatakan “advance” (unggul), karena PIPS yang mensinergikan/ 

mengintegrasikan sejumlah disiplin ilmu mampu membentuk dan 

mengembangkan ide-ide fundamental dan tubuh pengetahuannya sebagai 

kerangka berpikir, rujukan, dan justifikasi dalam memecahkan masalah atau 

menemukan teori-generalisasi baru untuk kemaslahatan dan peningkatan 

kualitas hidup manusia dalam arti luas. Suatu hal yang ‘tidak mungkin’ 

dipecahkan oleh disiplin ilmu ‘mono-disiplin’[20,206]. “Advance” (unggul), 

karena PIPS juga adalah “disiplin baru” (hasil rekayasa 

sinergistis)[28,29,36,41,65,94,112] yang—dalam batas-batas tertentu—memiliki 

syarat-syarat sebagai batang tubuh disiplin ilmu[28,83] hasil sintesis dari 

berbagai disiplin ilmu. 

Pengembangan PIPS sebagai "advance knowledge” dipengaruhi oleh 

gerakan “the new philosophy of science”, dan “the hermeneutical case” (yang 
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berpengaruh terhadap “naturalistic social sciences”). Sebuah gerakan 

keilmuan yang memungkinkan penggunaan berbagai metode ilmiah dari 

beberapa disiplin ilmu dalam menafsirkan data, termasuk tindakan, 

kebiasaan, dan praktik sosial[41]. Gerakan baru ini dimaksudkan untuk 

mengantisipasi kecenderungan spesialisasi yang berlebihan dari suatu 

disiplin ilmu, sehingga “sering melepaskan diri dari masalah atau masalah-

masalah umum yang menyangkut kepentingan umum”[265]. Karena itu, 

Somantri menolak pendapat kalangan universitas yang menyatakan bahwa 

pendidikan disiplin bidang studi/ilmu (termasuk PIPS) “hanya merupakan 

hasil sampingan (nurturant effect) dari disiplin ilmu, sains, teknologi, juga 

dari disiplin ilmu pendidikan”[20,42,260].  

Dalam kaitan ini, Somantri mengutip pendapat Herring: 

 
”...because of their scientific and highly specialized interest, social 

scientists appear at times to dissociate themselves from the practical 

problems confronting ordinary citizens. The more scientific the bent of the 

investigator, the less he is concerned with overall social problems or broad 

dilemma that invite speculative thinking” (Engel, 1968:3-4)[265]. 

 

 

2. PIPS sebagai “Middle Studies” 

Pemikiran Somantri tentang PIPS sebagai “middle studies” didasarkan 

pada pemikiran Johnson[102], bahwa PIPS adalah “a synthesis of the data and 

methods of the several disciplines” (Johnson, 1963:392), “draw upon and draw 

together materials [the most reliable knowledge] and methods [skills available] 

from the major social science disciplines. Thus social studies rather than the 

social disciplines would be shaped and taught” (h. 401-2). Sintesis berbagai 

disiplin ilmu dari PIPS sebagai ‘middle studies’ didasarkan pada 

pemikirannya, bahwa “the problems of our time fit into no watertight 

compartments. No bulkheads separate man’s social experience.” (Johnson, 

1965:65). Melalui sintesis atau kesatuan antardisiplin IIS tersebut, PIPS 

diharapkan mampu “be brought to students awareness and understanding” 

atas dua dimensi penting dalam PIPS, yaitu “humanistic oughts” dan “the facts 

of social reality as reliable knowledge” yang disediakan oleh disiplin IIS 

(1963:399).  

Untuk menguatkan pendapatnya, Johnson mengutip pendapat Hoyt 

Hudson sebagai berikut: 

 
“The synthesizer lays himselves [sic.] open to attack from every quarter 

and by a variety of weapons. The specialist is safer, for he can be attacked 

only at a single point and by one sort of weapon. What the specialized critic 

overlooks is that his every safety is dangerous, so far as it depends on 
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isolation, and that the synthetic thinker runs his hazards (of superficiality, 

of confusion, of categories, of false analogy) in the interest of a high 

cause—namely, the relief of man’s estate…No specialized mode of knowing, 

any mode short of the most full and most complete undestanding possible, 

can be considered adequate—adequate either to the mind of man or the 

problems of his life on earth” (1963:402). 

 

Pemikiran Johnson ini menurut Denemark (1956), telah memberikan 

fondasi-fondasi sosial bagi PIPS sebagai pendidikan demokrasi, dengan 

menyediakan “a broad, general framework that facilitiates the 

interdisciplinary thinking” (h.65) di dalam mengkaji pengalaman sosial 

manusia dan persoalan-persoalan yang dihadapi—sosial, politik, ekonomi, 

dan budaya—secara interdisipliner.  

Atas dasar pemikiran Johnson tersebut, Somantri memaknai PIPS 

sebagai “middle studies” adalah sebuah program studi/bidang studi di 

fakultas pendidikan disiplin ilmu di IKIP/LPTK (prodi PIPS-FKIP dan FPIPS) 

yang dibangun dan dikembangkan di atas dua atau lebih poros disiplin ilmu 

(sosial, pendidikan, dan humaniora), baik dalam hal sumber maupun metode 

bagi tercapainya tujuan pendidikan[7,102,191]. Dalam konteks “middle studies” 

ini pula, konsep ’seleksi, penyederhanaan dan diadaptasi’ isi/konten 

(konseptual dan sintaktikal) PIPS juga harus dipahami dan 

ditempatkan[28,102].  

Pengembangan isi/konten PIPS dilakukan melalui serangkaian proses 

seleksi dan sintesis isi/konten dari disiplin ilmu yang berintegrasi dengan 

pendekatan ”mono-, inter-, atau trans-struktur/disipliner” dan/atau 

pendekatan masalah[81,85,93,111]; mengorganisasikan dan menyajikannya 

secara ilmiah dan pedagogis-psikologis, sehingga tetap memiliki relevansi 

dengan tujuan setiap jenjang pendidikan[112]. Keberadaan PIPS sebagai 

“middle studies”, di satu sisi, akan mendekatkan dan melibatkan 

siswa/mahasiswa atas masalah kehidupan sosial yang sebenarnya. Di sisi 

lain, bagi siswa, ia menjadi wahana bagi mereka untuk mempersiapkan 

kematangan dalam cara berpikir jika mereka akan melanjutkan ke 

universitas atau menekuni bidang keilmuan; dan bagi mahasiswa ia akan 

melatih cara-cara berpikir ilmuwan sosial dalam memecahkan masalah-

masalah sosial di masyarakat[265,267].  

Laporan Jerry G. Graff dan Robert C. Wilson yang dikutip Somantri, 

mengungkap bahwa pengembangan program studi/bidang studi secara 

sintesis (inter-trans-cross) ke arah model “middle studies” untuk mencapai 

tujuan pendidikan yang lebih luas, juga memperoleh perhatian dan pilihan 

tertinggi (61%) dari para profesor dari disiplin-disiplin ilmu (sosial, 

humaniora, dan ilmu alam), yang diistilahkan sebagai “broad general 
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education”, melebihi perhatian dan pilihan atas model program studi/bidang 

studi yang bertujuan untuk ”self-knowledge and personal identity” (44%)[267-

8]. Atas dasar itu, Somantri berpendapat bahwa PIPS sebagai " middle studies” 

sangat potensial untuk menjadi unggulan dan andalan intitusi pembina 

PIPS[112], dan dapat menjadi program/bidang studi yang kuat, baik untuk 

kepentingan ilmu, melanjutkan studi, maupun untuk mempersiapkan peserta 

didik hidup bermasyarakat secara baik[42]. 

 

3. PIPS sebagai “Primary Structure” Kurikulum LPTK 

Status akademik ketiga sebagai “synthetic discipline” adalah PIPS 

sebagai “primary structure” adalah kelompok matakuliah inti/utama di dalam 

struktur kurikulum Pendidikan Disiplin PIPS (PDIPS) pada jenjang PT yang 

menjadi identitas/jati-diri dan misi utama LPTK-PIPS, yaitu (1) membangun 

dan mengembangkan PIPS sebagai pendidikan disiplin ilmu[26-30,205], dan (2) 

menghasilkan tenaga kependidikan PIPS yang berkualitas (akademik dan 

profesional)[68]. Bahan kajian matakuliahnya secara substantif merupakan 

“key and effectiveness areas”, “the great importance”, unsur utama, dan tenaga 

penggerak utama kurikulum dan seluruh mata kuliah PIPS[31,36].  

Bahan-bahan kajian PIPS sebagai “primary structure” terdiri dari: (1) 

isi/konten—konseptual dan sintaktikal—disiplin IIS, ilmu-ilmu pendidikan, 

dan humaniora secara utuh (systematically structured bodies of scholarly 

content), dan Kapita Selekta yang memuat “intraceptive-extraceptive 

nowledge”. Substansi ini merupakan pendukung utama penguasaan 

struktur/tubuh pengetahuan PIPS; dan (2) metode pembelajaran (delivery 

system atau a formalized or sistematized procedure for carrying on 

instruction) PIPS di sekolah[31]. Kedua substansi kurikulum tersebut memiliki 

karakter “siap pakai”, dan pembentuk jati-diri, ujung tombak PIPS dalam 

konteks kurikulum pendidikan disiplin ilmu di LPTK (fakultas dan PPS 

PIPS)[26,32-3].  

Mata-mata kuliah inti/utama disiplin PIPS tersebut diwadahi di dalam 

MKBS (bidang studi) dan MKDK (dasar keguruan). MKBS dalam keseluruhan 

struktur kurikulum LPTK merupakan bentuk “konsolidasi akademik” yang 

tepat dan efektif bagi pencapaian tujuan pendidikan. MKBS juga bisa 

mewadahi pengembangan dan penguatan ide-ide fundamental dan tubuh 

pengetahuan PIPS. Substansi matakuliahnya terdiri dari “non-

functional/fundamental knowledge” dari IIS dan humaniora dengan kualitas 

akademiknya sama/setara dengan di universitas[200]; dan diperkaya 

“functional/practical knowledge” yang dikembangkan dan bersumber dari 

realitas dan masalah sosial dalam kehidupan masyarakat. MKDK mewadahi 
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pengembangan dan penguatan dasar-dasar teoretik dan praktis ilmu-ilmu 

pendidikan untuk memperkuat penguasaan metode berpikir dan ‘delivery 

system’ isi/konten PIPS dalam MKBS[186,200-2]. Untuk memperkokoh substansi 

kurikulum MKBS-MKDK, kajian mata kuliah harus memuat pokok-pokok 

bahasan yang mendukung jati-diri IPS, seperti filsafat pendidikan nasional, 

pengertian PIPS, karakteristik peserta didik dan belajar, karakteristik ilmu 

pengetahuan, kurikulum PIPS, sumber bahan pembelajaran PIPS dan 

pengorganisasiannya, strategi pembelajaran PIPS, perencanaan 

pembelajaran PIPS, evaluasi PIPS, dan praktik komunikasi sosial[207-8]. 

Eksistensi “primary structure” di dalam rumpun MKBS dan MKDK dapat 

menjadi solusi akademik untuk menyiapkan guru-guru PIPS di jenjang 

persekolahan yang secara akademik kuat, berkualitas tinggi, dan secara 

profesional dapat dipertanggungjawabkan[27,104]; dan dapat menjadi 

pendorong terciptanya dialog kreatif dan kelas sebagai laboratorium 

demokrasi[136,180-185]. Untuk itu, hubungan fungsional antara isi/konten PIPS 

di dalam struktur kurikulum MKBS-MKDK-MKDU) harus kuat. Dalam hal ini, 

sinergi antara Fakultas/jurusan/prodi PIPS,  Fakultas Ilmu Pendidikan, 

Fakultas Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora Universitas, Konsorsium Ilmu 

Pendidikan, komunitas ilmiah PIPS (HISPIPSI) untuk membangun ide-ide 

fundamental yang akan diturunkan menjadi teori dan generalisasi untuk 

memperkuat batang tubuh MKBS dan MKDK sebagai “primary structure” 

PIPS[65,186]; dan mereorganisasi/merekayasa kurikulum PIPS yang mampu 

mengaitkan secara simultan-sinergis-simbiosis antara disiplin IIS dan ilmu 

pendidikan untuk menguatkan hubungan fungsionalnya dengan MKDU. 

 

C. PIPS sebagai Pendidikan Disiplin Ilmu 

Status akademik keempat sebagai “synthetic discipline” adalah PIPS 

sebagai “Pendidikan Disiplin Ilmu” (PDIPS) atau “Pendidikan Disiplin Bidang 

Studi” (PDBIPS). Dalam sejumlah kepustakaan, nama-nama pendidikan 

disiplin bidang studi sering disebut sesuai dengan nama asal disiplin ilmu, 

seperti pendidikan sains (science education), IIS (social science education), 

pendidikan bahasa, teknik, olahraga[6,12,27]. Landasan dan pendekatan 

filosofis pengembangannya adalah wacana filsafat pendidikan Indonesia, 

khususnya “a restructured philosophy of education” yang memungkinkan 

pengembangan ke arah kajian yang bersifat inter- dan trans-disipliner sesuai 

dengan tujuan masing-masing disiplin ilmu asalnya, dan tujuan pendidikan 

(nasional, institusional)[6-7].  

Somantri membedakan PIPS sebagai Pendidikan Disiplin Ilmu 

berdasarkan jenjang pendidikannya, yakni untuk: (1) jenjang pendidikan 
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tinggi (LPTK); dan (2) jenjang persekolahan. Pembedaan kedua jenjang 

pendidikan disiplin ilmu tersebut, menurut somantri lebih pada “konten 

keilmuan”, seperti dapat dicermati dalam dua versi pengertian PIPS3, yang 

sekaligus sebagai identitas atau jati-diri masing-masing. Kedua versi 

rumusan definisi konseptual PIPS sebagai pendidikan disiplin ilmu sebagai 

berikut: 

  
Versi I PIPS jenjang persekolahan:  

PIPS adalah penyederhanaan, adaptasi dari disiplin IIS dan humaniora, 

serta kegiatan dasar manusia, yang diorganisir dan disajikan secara ilmiah 

dan pedagogis/psikologis untuk tujuan pendidikan. 

 

Versi II PIPS untuk jenjang pendidikan tinggi:  

PIPS adalah seleksi dari disiplin IIS dan humaniora serta kegiatan dasar 

manusia yang diorganisir dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk 

tujuan pendidikan” [92] (kursif dari penulis). 

 

 

Diakui Somantri, bahwa konstruksi gagasan dan pemikirannya tentang 

batasan PIPS tersebut ’diadaptasi’ dari Edgar Bruce Wesley[79,86-7,266] yang 

kemudian menjadi bahan analisis Frasser and West[73,87]. Menurut Somantri, 

batasan Wesley digunakan karena ”lebih sederhana dan dianggap paling 

diterima oleh semua pihak” dibandingkan dengan rumusan/batasan yang 

lain. Rumusan tersebut juga memungkinkan para pengembang kurikulum 

dapat menyusun berbagai alternatif program pendidikan untuk semua 

jenjang pendidikan, dari SD hingga perguruan tinggi keguruan (teacher 

college).  

Definisi konseptual tersebut juga dianggap ”jalan tengah” (middle way) 

yang bisa menjembatani dua pendirian ekstrem dari kalangan ilmuwan sosial 

dan ahli pendidikan tentang PIPS di tingkat sekolah[43]. Pendirian pertama 

terdiri dari kelompok ilmuwan sosial. Kelompok ini berpendirian bahwa 

pendidikan IIS sebagai pendidikan ilmu-ilmu sosial (social studies as social 

science education). Bahwa PIPS  di sekolah harus ”mengajarkan struktur dan 

metode berpikir ilmuwan sosial”. Mereka juga tidak setuju nilai, sikap, dan 

moral warganegara yang baik (good citizens) dimasukkan ke dalamnya, 

                                                 
3 Di dalam sejumlah artikel yang dikaji, beberapa kalimat dalam definisi tersebut diganti, 

ditambah dan/atau dihilangkan, yang tampaknya untuk memberikan penegasan, tanpa 
mengubah maknanya. Misalnya, pada versi jenjang pendidikan tinggi, setelah kata “seleksi” 
ditambahkan kata “dan rekonstruksi”[191]. Pada versi jenjang persekolahan, kalimat 
“penyederhanaan, adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan 
dasar manusia” dengan istilah “synthetic discipline”[199]. Pada kedua versi pengertian resmi 
tersebut, kalimat “serta kegiatan dasar manusia” dihilangkan[191,199]. Somantri juga 
mendefinisikan PIPS sebagai “disiplin pendidikan bidang studi/disiplin ilmu” yang berlaku 
untuk semua jenjang pendidikan (SD—PPS)[215].  
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karena hal itu dapat terbentuk dengan sendirinya sebagai ”efek sampingan” 

(nurturant effect) setelah peserta didik memperoleh pengalaman belajar IIS. 

Sebaliknya, kelompok kedua yang terdiri dari pakar pendidikan 

berpendirian, bahwa pendidikan IIS sebagai pendidikan kewarganegaraan 

(civic/citizenship education). Bahwa PIPS di sekolah tidak harus dan tidak 

penting mempelajari struktur dan metode berpikir ilmuwan sosial. Yang 

penting bagi kelompok ini justru adalah ”menumbuhkan nilai, sikap, dan 

moral warganegara yang baik (good citizens)”, karena mayoritas peserta 

didik tidak melanjutkan ke universitas[42-3]. 

Melihat pertentangan ’keras’ di antara kedua kelompok/aliran 

pemikiran tentang PIPS di atas, Somantri menegaskan, 

 

”Saya berpendapat bahwa menekankan pada salah satu aspek saja akan 

menimbulkan kelemahan-kelemahan pada program pengajaran IPS. karena 

itu, sintesis antara conten continuum  dan proses continuum akan menutup 

kekurangan dari pendapat pertama dan kedua” [261]. 

 

Definisi konseptual yang menegaskan bahwa PIPS sebagai “simplifikasi 

atau adaptasi” dari IIS dan humaniora, menurut sejumlah pakar (Hasan, 

1996) adalah definisi yang dikembangkan dari pandangan esensialisme”; 

atau menurut Barr, et al. (1977) merupakan definisi PIPS yang 

dikembangkan dalam tradisi “social studies taught as social sciences”. Definisi 

PIPS Somantri tersebut kini telah menjadi ”definisi konsensual”, sebuah 

definisi yang telah disepakati sebagai konsensus bersama di kalangan 

komunitas PIPS se-Indonesia (HISPIPSI) sejak tahun 1991[74,79,92].  

Menurut Somantri, untuk sampai pada konsensus seperti itu, melalui 

kajian dan pembahasan yang cukup panjang (1990-1993) di dalam Forum 

Komunikasi Pimpinan FPIPS, Ketua Jurusan, Himpunan Sarjana PIPS se 

Indonesia (HISPIPSI), dan lokakarya nasional pendidikan bidang sudi. 

Definisi PIPS tersebut juga sudah diterima dan diadopsi di dalam 

‘programmatic assumption’ PIPS oleh konsorsium ilmu pendidikan sebagai 

jati-diri PIPS setelah melalui lokakarya bagi pengembangan kurikulum S-2 SD 

di University of Huston, Texas dan Ohio State University tahun 1994, dan 

akhirnya diterima sebagai landasan bagi pengembangan kurikulum S-2 SD 

1995[80,191].  

Satu hal yang penting untuk dicermati dari definisi konsensual PIPS 

tersebut adalah, dalam tulisan Somantri definisi konseptual PIPS tersebut 

seringkali atau berulang-ulang kali dinyatakan dalam berbagai konteks 

tujuan tulisan. Setidaknya peneliti menemukan setidaknya 14 kali di dalam 

tulisan yang dikaji. [18,29,44,73,74,79,80,92,101,103,181,191,207,215]. Sepintas, pengulangan 
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seperti itu mengesankan sebuah ”tautologi retorika” (a rhetorical tautology) 

semata. Namun, jika dianalisis konteks pengungkapannya, ada argumen yang 

cukup beralasan dan kuat—setidaknya dalam persepsi Somantri—untuk 

menyatakan definisi konseptual PIPS secara berulang-ulang, yakni untuk 

memberikan pengingatan, penegasan, menumbuhkan kepercayaan dan 

semangat pada komunitas PIPS atas jati-diri PIPS sebagai sebuah ’disiplin 

ilmu baru’ dalam perkembangan ‘ilmiah baru’ yang sangat potensial untuk 

menjadi unggulan dan andalan intitusi pembina PIPS[112].  

Dalam pemikiran Somantri, definisi konsensual PIPS tersebut “harus 

dipelihara dan dikembangkan sebagai ‘the great importance’ buat LPTK”[30]. 

Jika modalitas kepercayaan diri, semangat, dan wawasan akademik yang luas 

dan kuat terhadap jati-diri PIPS dimiliki, komunitas PIPS akan mampu 

meningkatkan sikap dan profesinya; mengembangkan dan memperjuangkan 

gagasan-gagasan PIPS; memberikan sumbangan pemikiran dan keterampilan 

di luar bidang pendidikan—sebagaimana disiplin ilmu lainnya 

mengintervensi disiplin ilmu pendidikan; akan lebih yakin dan jelas dalam 

berkomunikasi di antara anggota komunitas/ organisasi profesi dari 

berbagai spesialisasi maupun dengan komunitas/organisasi profesi 

lainnya”[20-1]. Dengan kata lain, Somantri berupaya keras mendorong 

komunitas ilmiah PIPS untuk “mengubah suasana ‘the silent academic society’ 

menjadi ‘the productive academic society’ yang mampu melahirkan pikiran 

dan karya terbaiknya” dalam PIPS[37]. 

Namun realitasnya, seperti dinyatakan oleh Somantri dalam sejumlah 

artikel yang dianalisis, pengertian jati-diri PIPS belum memasyarakat, belum 

dipahami dan dihayati di kalangan komunitas PIPS[194,214]. Di kalangan 

komunitas PIPS, pengembangan akademik PIPS belum berkembang, tetap 

membingungkan, dan masih ada kekurangpercayaan diri atas disiplin 

PIPS[18]. Mereka terkesan menghindar, enggan, dan kurang peduli untuk 

memikirkan jati-diri PIPS[27,207]. Secara akademis, tingkat penetrasi dari 

definisi PIPS di kalangan komunitas PIPS dirasakan lambat, sehingga belum 

banyak berdampak hingga tataran praksis, seperti dalam pengembangan 

kurikulum[112]. Penelitian-penelitian ke-IPS-an yang fokus pada ide 

fundamental, generalisasi, dan teori PIPS belum jelas konsep dan tujuan 

penelitiannya sesuai dengan jati-diri PIPS yang sudah disepakati komunitas 

PIPS[209]. Semua itu bisa terjadi karena di kalangan komunitas PIPS ada 

hambatan-hambatan (obstacles) yang mempengaruhi, seperti keahlian, 

administrasi, penelitian, semangat ilmiah, dinamika masyarakat, dan 

globalisasi[186,191-195].  
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Penutup 

Dalam pemikiran Somantri, PIPS sebagai disiplin ilmu terintegrasi 

merupakan sebuah ”synthetic discipline”, yakni sebuah disiplin/program yang 

merupakan merger atau sinergi antara dua atau lebih disiplin ilmu yang 

setara untuk tujuan PIPS. PIPS sebagai “synthetic discipline” merupakan 

identitas, jati-diri, ciri khas, dan “faculty culture” FPIPS dan pascasarjana 

PIPS, yang memiliki empat status akademik: advance knowledge, middle 

studies, primary structure, dan pendidikan disiplin ilmu. Karakter PIPS 

sebagai “synthetic discipline” memberikan landasan teoretis-filosofis untuk 

mensintesiskan tiga tradisi/paradigma IPS secara simultan, yakni sebagai: 

(1) pendidikan kewarganegaraan  yang menekankan pada pewarisan nilai, 

sikap dan perilaku warga negara yang baik; (2) IIS yang menekankan pada 

pemahaman dan penguasaan konsep-konsep IIS; dan (3) berpikir kritis-

reflektif, yang menekankan pada penguasaan bahan dan masalah yang terjadi 

dalam masyarakat secara reflektif. 
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