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PERKEMBANGAN IPS DI INDONESIA

Paket 3

Pendahuluan
Perkuliahan pada paket ini akan membahas perkembangan IPS di Indonesia

ditinjau dari aspek kurikulum karena kegiatan pembelajaran IPS bertolak dari

kurilumum.  Paket ini merupakan sebagian dari pemahaman konsep dasar

IPS. Paket ini dengan paket 1 dan paket 2 akan membentuk satu kesatuan

yang mengantarkan pada apa, mengapa, dan bagaimana IPS di Indonesia.

Perkuliahan aktif pada paket ini dibangun dengan kegiatan tanya-jawab

terutama untuk menemukan alasan mengapa IPS dalam kurikulum di

Indonesia mengalamai perubahan dan apa saja perubahannya. Kemudian

dilanjutkan dengan kegiatan membaca senyap untuk membangun konsep

perkembangan IPS di Indonesia. Selanjutnya salah seorang mahasiswa atau

mahasiswi menyampaikan hasil membacanya dan diakhiri dengan penguatan

oleh dosen. Kegiatan perkuliahan berikutnya adalah analisis IPS dalam

kurikulum untuk berbagai kurikulum yang berlaku di Indonesia melalui diskusi

kelompok dengan memanfaatkan lembar kegiatan yang disediakan dalam

paket ini. Kemudian wakil kelompok mempresentasikan hasil diskusi dan

dikuatkan oleh penjelasan dosen. Di akhir kegiatan disediakan waktu untuk

penarikan kesimpulan,  penilaian, refleksi, dan tindak lanjut.

Ada beberapa tips yang perlu diperhatikan dosen pengampu, antara lain,

mengumpulkan kandungan IPS dalam setiap kurikulum yang pernah berlaku di

Indonesia termasuk KTSP.  Kegiatan analisis lebih mudah apabila disediakan

kertas plano (kertas ukuran besar) untuk menuliskan kandungan IPS dalam

setiap kurikulum secara memanjang.
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Kompetensi Dasar
Mahasiswa-mahasiswi mampu menjelaskan pengertian, ruang lingkup, latar

belakang, perkembangan IPS, dan tujuan  IPS.

Indikator
Pada akhir perkuliahan mahasiswa-mahasiswi diharapkan dapat:

1. menjelaskan  faktor-faktor yang melatar belakangi  perkembangan

kurikulum IPS di Indonesia,

2. menjelaskan  perkembangan pendidikan IPS berdasarkan posisi kurikuler

sejak kurikulum tahun 1964 sampai kurikulum tahun 1994, dan

3. menganalisis perkembangan posisi kurikuler Pendidikan IPS berdasarkan

muatan dan kajian dalam setiap kurikulum.

Waktu
 3 X 50 menit

Materi Pokok
1. Perkembangan Kurikulum IPS di Indonesia

2. Tahap-tahap Perkembangan Kurikulum Pendidikan IPS  di Indonesia

Kelengkapan Bahan Perkuliahan
1. Lembar Kegiatan 3.1.A dan 3.1.B

2. Lembar Uraian Materi 3. 2

3. Lembar PowerPoint  3.3

4. Lembar Penilaian 3.4

5. Alat dan bahan:  Lembar uraian, LCD, dan komputer

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan
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Langkah-langkah Perkuliahan
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Lembar Kegiatan 3.1.A

Pengantar
Pelajaran IPS selalu berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Perubahan apa yang terjadi dalam pelajaran IPS sesuai dengan

perkembangan masyarakat Indonesia? Mengapa harus berubah? Apakah

materi pelajaran IPS juga berubah? Pertanyaan-pertanyaan ini menarik dan

harus dipahami oleh calon guru MI yang akan membelajarkan matapelajaran

IPS. Kegiatan berikut akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Tujuan
Tujuan kegiatan ini adalah mahasiswa-mahasiswi dapat menjelaskan
perkembangan IPS yang melatar belakangi perkembangan kurikulum
IPS

Bahan dan alat
Lembar uraian materi 3.2 bagian A dan kertas

Langkah Kegiatan
1. Bacalah lembar uraian 3.2 bagian A dengan cepat tetapi cermat dan

menyeluruh!

2. Buatlah rangkuman dalam bentuk yang menarik dan mudah dipahami

tentang latar belakang perkembangan IPS di Indonesia!

3. Tuliskan rangkuman ini pada kertas!

4. Pajangkan hasil rangkuman!

PERKEMBANGAN IPS
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Lembar Kegiatan 3.1.B

ANALISIS PERKEMBANGAN IPS
Pengantar
Salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh guru MI adalah pemahaman

perkembangan IPS dalam kurikulum yang pernah berlaku. Perubahan

kurikulum pasti menyebabkan perubahan jumlah dan isi matapelajaran. Salah

satu diantaranya adalah pelajaran IPS. Bahkan nama IPS juga berubah-ubah.

Bagaimana perubahan yang terjadi pada setiap kurikulum? Untuk

memahaminya, kegiatan berikut sangat berguna untuk membentuk

kompetensi tersebut.

Tujuan
Tujuan kegiatan ini adalah mahasiswa-mahasiswi dapat menganalisis

perkembangan posisi kurikulum pendidikan IPS di Indonesia berdasarkan

lingkup materi kajiannya.

Bahan dan alat
Lembar uraian materi 3.2 bagian B dan lembar analisis

Langkah Kegiatan
1. Baca lembar uraian materi 3.2 bagian B

• Kelompok 1: tentang Kurikulum IPS tahun 1964

• Kelompok 2: tentang Kurikulum IPS tahun 1968

• Kelompok 3: tentang Kurikulum IPS tahun 1975

• Kelompok 4: tentang Kurikulum IPS tahun 1984

• Kelompok 5: tentang Kurikulum IPS tahun 1994

2. Buatlah peta konsep atau rangkuman atau hal-hal yang paling penting!

3. Diskusikan dengan kelompok sehingga setiap anggota memahaminya!

4. Masukan hasil diskusi ke dalam tabel yang disediakan sesuai dengan toipk

yang dibahas!

5. Yakinkan bahwa saudara harus menjadi orang yang akan menjelaskan

topik ini kepada anggota kelompok lama!
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Tabel 3.1:

Perkembangan Posisi Kurikuler Pendidikan IPS

di Indonesia Berdasarkan Lingkup Materinya
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PERKEMBANGAN IPS DI INDONESIA

Uraian Materi 3.2

A. Perkembangan  IPS di Indonesia
IPS sebagai sebuah bidang keilmuan yang dinamis, karena mempelajari

tentang keadaan masyarakat yang cepat

perkembangannya, tidak lepas dari

perkembangan. Pengembangan kurikulum

IPS merupakan  jawaban terhadap tuntutan

kebutuhan masyarakat yang akan

mempelajarinya. Perkembangan IPS di

Indonesia dilatarbelakangi oleh beberapa

hal berikut.

Segi lain yang menyebabkan dikembangkannya kurikulum IPS sebagai mata

pelajaran wajib bagi setiap anak didik adalah menyiapkan mereka kelak

apabila terjun ke dalam  kehidupan masyarakat.

Sejak diberlakukan kurikulum tahun 1964 sampai kurikulum 1968, program

pengajaran ilmu-ilmu sosial masih menggunakan cara-cara (pendekatan)

tradisional. Ilmu sosial seperti sejarah, geografi (ilmu bumi)  dan  ekonomi

masih disajikan secara terpisah. Sejumlah ahli menyadari bahwa sebenarnya

sistem tersebut telah usang dan tidak relevan.

1. Pengalaman hidup masa lampau

dengan situasi sosialnya yang labil

memerlukan masa depan yang lebih

mantap dan utuh sebagai suatu

bangsa yang bulat. (perhatikan

gambar 3.1)

2. Laju perkembangan pendidikan,

teknologi, dan  budaya Indonesia

memerlukan kebijakan pendidikan

pengajaran yang seirama dengan

laju perkembangan tersebut.

3.  Agar output pendidikan

persekolahan benar-benar lebih

relevan dengan tuntutan masyarakat

yang ia akan menjadi bagiannya dan materi yang dimuat dalam kurikulum atau

dipelajari peserta didik dapat bermanfaat.
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Terkait dengan pengembangan kurikulum IPS, seorang ahli pendidikan, guru

besar  pada IKIP Malang, Prof. Dr. Soepartinah Pakasi, dapat dianggap

sebagai penganut sosial studies yang pertama di Indonesia. Pada tahun 1968

beliau menerapkan pola pengajaran sosial studies pada sekolah percobaan

IKIP Malang yang dipimpinnya.

Dalam penerapannya, guru-guru social studies di sekolah-sekolah tersebut di

samping diberi pedoman pelatihan keterampilan secara khusus juga

didampingi oleh sebuah regu dosen jurusan sejarah, geografi dan ekonomi.

Dalam lingkup nasional ide-ide untuk menerapkan pengajaran sosial studies
mulai ramai diperbincangkan sekitar tahun 1971/1972. Untuk menyongsong

dilaksanakannya pengajaran social studies, telah dilaksanakan seminar-

seminar sosial seperti “Seminar Sejarah” di Yogyakarta pada ahun 1971,

“Seminar Geografi” di Semarang pada tahun 1972, dan “Seminar

Kependudukan” di  Bandung pada tahun 1973.

Pada tahun 1972,  oleh Badan Penelitian Pendidikan (sekarang menjadi

Badan Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan = BP3K), di

Jakarta diselenggarakan pertemuan para ahli pendidikan berbagai disiplin  ilmu

dari IKIP dan lembaga-lembaga lain untuk membahas masalah rencana

pembaharuan kurikulum sekolah di Indonesia. Pertemuan tersebut

menyepakati penerapan prinsip kerja kurikulum Broadfield  untuk mata

pelajaran ilmu-ilmu sosial, yaitu sistem kurikulum yang mengelompokkan

mata pelajaran sejenis yang menjadi satu bidang studi. Disepakati pula untuk

mata pelejaran  kemasyarakatan (ilmu sosial) seperti sejarah, geografi,

ekonomi dan lain-lain dikelompokkan (di padukan) dalam satu bidang studi

dengan nama Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

Pemaduan ilmu-ilmu sosial menjadi bidang studi IPS di terapkan pada Kurikulum

1974 untuk 8 buah proyek perintis sekolah pembangunan (PPSP) . Setahun

kemudian nama bidang studi IPS resmi memperoleh status formal melalui

pembakuan Kurikulum 1975 untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.

B. Perkembangan Kurikulum Pedidikan Ilmu-Ilmu Sosial
dan IPS di Indonesia

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dalam Kurikulum 1964
Kurikulum 1964 merupakan kurikulum terakhir yang dikeluarkan pada masa

pemerintahan Orde Lama. Pada saat Kurikulum Tahun 1964 terdapat

pertentangan antara kelompok komunis dengan rakyat Indonesia.

Pertentangan itu kemudian berakhir dengan kegagalan Partai Komunis
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Indonesia melawan kekuatan rakyat Indonesia yang gigih mempertahankan

kehidupan bangsa yang religius berdasarkan Pancasila.

Dalam struktur kurikulum pendidikan dasar tahun 1964 dikenal adanya dua

kelompok mata pelajaran yakni kelompok dasar dan kelompok cipta.

Kelompok dasar adalah kelompok yang terdiri atas sejumlah mata pelajaran

yang dianggap paling dominan dalam mengembangkan kepribadian siswa

dan siswi sesuai dengan kualitas yang diharapkan dalam tujuan pendidikan

nasional. Mata pelajaran kelompok dasar ini terdiri atas sejarah Indonesia dan

geografi Indonesia. Kedua mata pelajaran ini  memiliki peran penting dalam

membina kualitas siswa dan siswi sebagaimana yang diharapkan.  Lebih-lebih

dalam suasana kehidupan politik bangsa baru yang memerlukan adanya

identitas bangsa yang kuat. Mata pelajaran kelompok cipta adalah kelompok

mata pelajaran yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat di luar wilayah

geografis Indonesia. Mata pelajaran kelompok cipta ini terdiri atas sejarah

dunia dan geografi dunia. Kedua mata pelajaran ini merupakan bagian disiplin

sejarah dan geografi yang mewakili  pendidikan ilmu-ilmu  sosial yang

dimaksudkan dalam pembahasan ini.

Mata pelajaran sejarah dapat memberikan landasan yang kuat karena mampu

memberikan gambaran tentang perkembangan dan dinamika kehidupan

masyarakat di wilayah Nusantara. Sebagai contoh keberadaan  kerajaan-

kerajaan di Nusantara dapat dijadikan dasar legitimasi yang kuat untuk

menyatakan keberadaaan bangsa Indonesia. Demikian pula mata pelajaran

geografi Indonesia yang dapat berperan sama dengan sejarah Indonesia.

Wilayah Republik Indonesia sebagai kelanjutan wilayah Hindia Belanda

merupakan sesuatu yang perlu dikenal dengan baik oleh generasi muda

bangsa. Keanekaragaman pulau-pulau dan jumlah pulau yang banyak dapat

membangkitkan kekaguman dan menjadi perekat bangsa. Dengan demikian,

keberadaan mata pelajaran sejarah Indonesia dan geografi Indonesia dapat

memberikan sumbangan yang sama besar dalam mengembangkan

wawasan kebangsaan pada diri siswa dan siswi.

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa kurikulum pendidikan Ilmu-ilmu

social dianggap penting. Tujuan pendidikan yang ingin dicapai dalam

kurikulum mengindikasikan bahwa pendidikan sejarah dan geografi tidak

hanya diarahkan untuk membangun kesadaran kebangsaan pada diri siswa

dan siswi, namun juga dirumuskan  dalam upaya mengembangkan wawasan

keilmuan yang cukup kuat. Artinya, mata pelajaran sejarah Indonesia, sejarah

dunia, geografi Indonesia, dan geografi dunia diajarkan untuk

mengembangkan wawasan dan cara berfikir yang sesuai dengan ciri khas

kedua disiplin ilmu tersebut.
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Berbeda dengan kurikulum pendidikan ilmu-ilmu sosial pada pendidikan

dasar, pada kurikulum pendidikan menengah istilah yang digunakan untuk

struktur kurikulum adalah kelompok dasar dan kelompok khusus. Kelompok

dasar adalah kelompok mata pelajaran yang harus diambil semua siswa dan

siswi. Sedangkan kelompok khusus adalah mata pelajaran yang hanya

diambil oleh siswa dan siswi yang memasuki jurusan tertentu (pada waktu itu

ada jurusan alam, sosial, dan budaya). Mata pelajaran pada kelompok dasar

meliputi sejarah Indonesia dan geografi Indonesia. Sedangkan kelompok

khusus adalah kelompok mata pelajaran yang merupakan pendalaman pada

jurusan tertentu, seperti jurusan lmu sosial mempelajari mata pelajaran

sejarah dunia, geografi dunia dan ekonomi. Jadi untuk kurikulum 1964 pada

pendidikan menengah mata pelajaran sejarah, ekonomi dan geografi

merupakan perwakilan pendidikan ilmu-ilmu sosial.

Dari bahasan di depan, jelas bahwa pendidikan ilmu-ilmu sosial dalam

Kurikulum 1964  mendominasi pemikiran kurikulum saat itu. Meskipun di

negara asal IPS (social studies), di Amerika Serikat, sudah terjadi perubahan

mengenai ruang lingkup pendidikan ilmu-ilmu sosial, namun perubahan yang

terjadi di Amerika itu masih bersifat lokal dan belum merupakan sesuatu yang

bersifat nasional. Pada waktu itu para  pemikir kurikulum di negara itu  masih

mendasarkan diri pada pendidikan sejarah dan geografi sebagai dasar utama

pendidikan ilmu-ilmu sosial.

Hal ini, sejalan dengan pendapat beberapa ahli pendidikan ilmu-ilmu sosial, di

antaranya Scriven. Scriven (1964:90) menulis bahwa sejarah, geografi, dan

psikologi dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan pendidikan ilmu-ilmu

sosial yang bersifat korelatif dan integratif. Scriven juga mengemukakan

bahwa geografi memiliki ruang lingkup kajian mengenai distribusi keruangan

manusia dan pengaruhnya dalam skala besar terhadap dunia sehingga

berbagai konsep, generalisasi, dan teori dari disiplin lain dapat dikembangkan

di atasnya. Demikian juga sejarah dapat dijadikan dasar kedua karena sejarah

membahas distribusi waktu dan hasil-hasil yang dicapai umat manusia

sehingga mampu mendasari berbagai kehidupan sosial, budaya, ekonomi,

dan politik umat manusia. Psikologi berkenaan dengan kajian mengenai

organisasi internal keutuhan manusia sehingga dapat menjelaskan berbagai

tindakan yang dilakukan manusia dalam kegiatan sosial, ekonomi, politik, dan

budaya umat manusia. Scriven (1964) juga menggambarkan keterkaitan

ketiga disiplin ilmu itu sebagai kaki tiga yang menopang ekonomi, sosiologi,

antropologi, pernerintahan, dan etika dalam mencapai tujuan yang

diinginkan.Ia mengemukakan bahwa di atas ketiga kaki inilah dibangun

pendidikan ilmu-ilmu sosial lainnya.



Ilmu Pengetahuan Sosial  1

3 - 13Paket 3 Perkembangan IPS di Indonesia

Pengaruh pendapat yang dikemukakan Scriven terhadap kedudukan

pendidikan sejarah dan geografi dalam Kurikulum 1964 sukar ditentukan

dan bukan tujuan pembahasan ini untuk membuktikan pengaruh tersebut.

Lagipula, tidak keseluruhan pemikiran Scriven tersebut diterapkan dalam

pengembangan kurikulum pendidikan ilmu-ilmu sosial.

Suatu hal yang jelas, secara resmi suasana politik di Indonesia pada saat

Kurikulum 1964 dikembangkan tidak menginginkan adanya pengaruh

Amerika Serikat. Semangat politik bangsa Indonesia yang didominasi oleh

ajaran MANIPOL-USDEK serta sikap anti Barat (terutama Amerika Serikat)

tidak menghendaki adanya pengaruh tersebut. Apalagi pengaruh dalam

pendidikan yang merupakan sesuatu yang peka dan menentukan kehidupan

masyarakat dan bangsa pada masa depan dalam kehidupan politik,

ekonomi, sosial, dan budaya.

Faktor lain yang turut berpengaruh dalam status pendidikan ilmu-ilmu sosial di

Indonesia saat itu adalah perkembangan ilmu-ilmu sosial di tingkat perguruan

tinggi di Indonesia masih terbelakang. Perguruan tinggi negeri dan swasta di

Indonesia meskipun banyak jumlahnya, namun ilmu-ilmu sosial belum banyak

mendapat perhatian kecuali pada ekonomi. Anthropologi masih merupakan

barang langka di banyak perguruan tinggi. Demikian pula sejarah, sosiologi,

politik, dan geografi. Dengan demikian tuntutan akademik terhadap kurikulum

sekolah di bawahnya, terutama pendidikan dasar dan menengah, belum kuat.

Kenyataan lain adalah perhatian utama para  pengambil keputusan kurikulum,

(pada waktu itu dikembangkan oleh Departemen Pendidikan Dasar dan

Menengah) belum mendasarkan diri pada pengembangan keilmuan yang

lebih luas. Selain itu, kenyataan di lapangan dan teori menunjukkan bahwa

pengembangan kurikulum di tingkat persekolahan tidak selalu harus

diupayakan untuk pengembangan keilmuan yang masih langka. Oleh karena

itu mudah dipahami disiplin ilmu-ilmu sosial lain belum mendapat tempat

dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah.

Realitas lain adalah dampak kurikulum yang demikian bagi persiapan siswa

dan siswi untuk pendidikan lanjutan di perguruan tinggi belum merupakan

masalah besar. Tuntutan yang diajukan perguruan tinggi mengenai dasar-

dasar keilmuan apa saja yang harus dikuasai siswa dan siswi di MA/SMA

belum kuat dan jelas (sebetulnya sampai sekarang pun tuntutan itu tidak

pernah jelas). Fakultas-fakultas yang ada di perguruan tinggi tidak

mengajukan persyaratan yang jelas mengenai mata pelajaran yang harus

dipelajari siswa dan siswi di MA/SMA dan sejauh mana mereka harus

menguasai mata pelajaran tersebut sebagai persyaratan masuk ke fakultas
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tertentu. Seperti keadaan sekarang, persyaratan yang diajukan perguruan

tinggi sering terlalu umum yakni hanya berdasarkan jurusan/program khusus/

program inti yang ditempuh siswa dan siswi sewaktu di MA/SMA. Mereka yang

berminat ke fakultas kedokteran, alam, dan juga teknologi, harus berasal dari

jurusan alam. Sedangkan jurusan sosial mempersiapkan mereka yang akan

melanjutkan ke berbagai fakultas ilmu-ilmu sosial seperti ekonomi, sospol, dan

psikologi (beberapa fakultas psikologi bahkan hanya menerima tamatan alam).

Konsekuensinya, materi yang mereka pelajari di SMA tidak langsung menjadi

dasar bagi materi yang akan mereka pelajari di perguruan tinggi.

Konsekuensi lain dari ketidakjelasan tuntutan perguruan tinggi adalah

perguruan tinggi mengajarkan kembali apa yang sudah pemah dipelajari siswa

dan siswi di MA/SMA. Hal ini disebabkan perguruan tinggi merasa bahwa

materi yang dimaksudkan dianggap penting, sedangkan mereka tidak yakin

bahwa materi tersebut sudah dipelajari di MA/SMA sebagaimana mestinya.

Dalam situasi semacam ini tentu yang menjadi korban adalah siswa dan siswi

yang diterima menjadi mahasiswa dan mahasiswi serta masyarakat. Siswa

dan siswi terpaksa harus mempelajari kembali bahan yang sudah pernah

mereka pelajari dalam tingkat kedalaman yang tidak berbeda (terutama untuk

mata kuliah yang bersifat pengantar di perguruan tinggi).

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dalam Kurikulum 1968
Sejalan dengan perkembangan politik bangsa pada saat itu, Kurikulum Tahun

1964 mengalami perubahan dengan terbitnya Kurikulum Tahun 1968. Dalam

Kurikulum Tahun 1968 untuk pendidikan dasar dan menengah, pendidikan

ilmu sosial masih tetap diwakili oleh pendidikan sejarah, geografi, dan

ekonomi. Perubahan nama dari kurikulum sebelumnya adalah nama mata

pelajaran civics pada kurikulum 1964 diubah menjadi kewarganegaraan.

Beberapa waktu kemudian diubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila dan

terakhir disebut dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Kedudukan pendidikan ilmu sosial dalam Kurikulum 1968 tidak berubah dari

kurikulum sebelumnya. Pendidikan sejarah Indonesia dan geografi Indonesia

masih dalam mata pelajaran kelompok dasar, sedangkan ilmu sosial yang lain

masuk dalam kelompok cipta atau khusus.

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dalam Kurikulum 1975
Pengembangan Kurikulum Tahun 1975 merupakan awal baru dalam sejarah

pengembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum ini tidak dikembangkan oleh

Kementerian/Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tetapi oleh suatu

lembaga di bawah kementerian tersebut yang dinamakan Pusat
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Pengembangan Kurikulum.  Model pengembangan Kurikulum  Tahun 1975

menjadi lebih jelas, baik dari segi pendekatan maupun tujuannya. Model

pendekatan tujuan ini dikenal pula dengan nama model Tyler dan mempunyai

pengaruh yang besar di Amerika Serikat. Pada fase ini pengaruh pendidikan

Amerika Serikat mulai menguat di Indonesia terutama melalui para sarjana

yang pulang dari belajar di negara tersebut.

Selain model pengembangan, dalam kurikulum baru digunakan pula

pendekatan pengembangan materi kurikulum yang berbeda dari kurikulum

sebelumnya. Jika dalam kurikulum sebelumnya disebutkan nama disiplin

ilmu-ilmu sosial sebagai nama mata pelajaran dalam kurikulum 1975

digunakan nama Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Dalam kurikulum  dasar

materi broadfile IPS meliputi disiplin geografi, sejarah, dan ekonomi sebagai

disiplin utama. Untuk jenjang MI/SD mata pelajaran IPS menggunakan

pendekatan sesuai dengan ide IPS, sedangkan untuk jenjang MTs/SMP

menggunakan pendekatan terpisah. Untuk kurikulum IPS pada jenjang

pendidikan menengah, materi IPS meliputi geografi dan kependudukan,

sejarah, antropologi budaya, ekonomi dan koperasi, serta tata buku dan

hitung dagang.

Dalam Kurikulum  Tahun 1975 dinyatakan bahwa IPS adalah paduan (fusi)

sejumlah mata pelajaran ilmu sosial. Dari batasan pengertian IPS, tampak

bahwa definisi IPS yang digunakan pada Kurikulum Tahun 1975 sedikit

berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Dalam definisi itu dikatakan bukan

paduan dari sejumlah mata pelajaran ilmu sosial tetapi sejumlah mata

pelajaran sosial. Pertanyaan yang dapat ditimbulkan kemudian ialah apakah

pengertian mata pelajaran sosial sama maksudnya dengan pelajaran ilmu-

ilmu sosial?

Dalam dokumen kurikulum yang disebut Garis-Garis Besar Program

Pengajaran (GBPP) yang dimaksudkan sebagai mata pelajaran sosial

adalah disiplin ilmu-ilmu sosial. Untuk IPS  pada jenjang pendidikan dasar

disebutkan bahwa materi pelajaran IPS ditunjang geografi dan

kependudukan, sejarah, dan ekonomi -koperasi, sedangkan untuk

menengah IPS mencakup geografi dan kependudukan, sejarah, antropologi

budaya, ekonomi dan koperasi, serta tata buku dan hitung dagang. Jadi,

orientasi pendidikan IPS pada pendidikan disiplin ilmu jelas tergambarkan

dalam dokumen kurikulum. Artinya, integrasi yang dimaksudkan adalah

integrasi materi dari berbagai disiplin ilmu tersebut.

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dalam Kurikulum 1984
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Kurikulum Tahun 1984 merupakan  penyempurnaan Kurikulum Tahun 1975.

Dalam kurikulum 1984, nama IPS hanya digunakan untuk menyebutkan nama

mata pelajaran pada jenjang pendidikan dasar MI/SD dan MTs/SMP, sama

seperti dalam Kurikulum 1975. Disiplin ilmu yang dimasukkan dalam mata

pelajaran IPS  pada jenjang pendidikan dasar (MTs/SMP) menjadi lebih luas

dibandingkan dengan Kurikulum 1975. Disiplin ilmu seperti sosiologi,

antropologi, hukum, politik dijadikan materi baru bagi IPS. Dilihat dari jumlah

disiplin ilmu yang tercakup, maka dapat dikatakan bahwa Kurikulum Tahun

1984 untuk IPS lebih maju jika dibandingkan dengan Kurikulum Tahun 1975.

Berbeda dengan mata pelajaran IPS pada jenjang pendidikan dasar, untuk

jenjang pendidikan menengah, nama IPS  tidak lagi digunakan, melainkan

disiplin ilmu sosial itu sendiri. IPS untuk jenjang pendidikan menengah diwakili

mata pelajaran sejarah, geografi, ekonomi, antropologi-sosiologi, dan tata

negara. Setiap disiplin ilmu yang disebutkan itu merupakan mata pelajaran

yang berdiri sendiri. Dengan demikian tiap-tiap disiplin ilmu memiliki GBPP

yang berbeda yang secara fisik terpisah dan isinya tidak berhubungan.

Selain itu, mata pelajaran ilmu-ilmu sosial tersebut berbeda dalam status

kurikulum mereka. Ada yang
,
 dimasukkan ke dalam kelompok program inti

dan ada yang dimasukkan menjadi kelompok program- pilihan. Program inti

adalah program yang diberikan kepada semua siswa dan siswi, sedangkan

program pilihan hanya diberikan kepada kelas atau jurusan tertentu.

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dalam Kurikulum 1994
Kurikulum IPS Tahun 1994 adalah kurikulum yang akan digunakan pada tahun

1994. Seperti kurikulum sebelumnya, nama tahun digunakan bagi suatu

kurikulum untuk menyatakan waktu mulai berlakunya. Sesuai dengan

namanya, kurikulum ini mulai digunakan pada tahun 1994, yaitu pada tahun

ajaran 1994/1995.

Dalam Keputusan Mendikbud Nomor 060/U/1993 disebutkan bahwa pada

jenjang pendidikan dasar terdapat mata pelajaran yang disebut ilmu

pengetahuan sosial (IPS) yang mencakup ilmu bumi, sejarah (nasional dan

umum), dan ekonomi. Walaupun kalangan iImuwan geografi tidak sependapat

dengan istilah ilmu bumi dan keduanya dianggap tidak sama, dalam kurikulum

ini yang dimaksudkan dengan ilmu bumi adalah geografi yang dikenal dalam

kurikulum sebelumnya. Selanjutnya, keputusan yang sama menunjukkan

bahwa mata pelajaran IPS memperhatikan pengertian dasar dari konsep-

konsep pendidikan disiplin ilmu sosial yang menjadi anggota IPS.
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Keputusan tersebut menunjukkan bahwa IPS sebagai suatu nama mata

pelajaran pada jenjang pendidikan dasar memiliki anggota disiplin ilmu yang

sama dengan kurikulum sebelumnya. Demikian juga kajian terhadap

rancangan GBPP memperlihatkan bahwa pendekatan pengajaran yang

integratif hanya berlaku untuk jenjang pendidikan dasar di MI/SD, sedangkan

untuk jenjang pendidikan dasar di tingkat MTs/SMP pendekatan disiplin ilmu

terpisah (separated disciplinary approach) merupakan sesuatu yang tetap

dominan. Bahkan, dalam rancangan GBPP tersebut dinyatakan bahwa

geografi, sejarah, dan ekonomi masing-masing mendapatkan jatah 2 jam

pelajaran per minggu. Artinya, GBPP IPS MTs/SMP menyatakan bahwa tiap

anggota kurikulum IPS itu bersifat mandiri dengan tujuan, materi, dan juga jam

pelajaran yang terpisah.

Bentuk pengajaran yang terpisah dan berdasarkan pendekatan disiplin ilmu itu

terlihat secara jelas dalam setiap komponen GBPP (tujuan, pengalaman

belajar, dan materi). Tampak di setiap kelas dan setiap catur wulan (sistem

semester yang dianut Kurikulum 1984 diganti dengan satuan lama yaitu catur

wulan, berlaku untuk pendidikan dasar, MI/SD dan MTs/SMP, serta

pendidikan menengah MA/SMA). Komponen-komponen kurikulum untuk

ketiga disiplin itu dijejerkan sehingga secara fisik terlihat dekat. Secara

konseptual antara ketiganya tidak berhubungan.

Dalam GBPP disebutkan bahwa kondisi ideal mengajarkan IPS di MTs/SMP

dan MA/SMA  adalah setiap disiplin ilmu dalam IPS diajarkan oleh guru yang

berbeda. Hanya dalam kondisi yang tidak memungkinkan ketiga disiplin

tersebut diajarkan oleh guru yang sama. Anjuran yang demikian tidak saja

memperkuat kemandirian (ketiadaan hubungan antara ketiga disiplin itu dalam

satu kurikulum yang sama), tetapi juga menunjukkan bentuk pendidikan ilmu-

ilmu sosial yang diinginkan. Kiranya penggabungan ketiganya dalam satu

kurikulum dengan nama IPS pada jenjang pendidikan MTs/SMP hanya untuk

menghilangkan kesan padatnya materi kurikulum MTs/SMP dan untuk

memperlihatkan keberhubungan semu dengan kurikulum IPS di MI/ SD.

Posisi kurikulum semacam ini kurang menguntungkan, bila pendidikan ilmu-

ilmu sosial di MTs/SMP diajarkan dalam bentuk terpisah, karena akan

menampilkan ketidak seimbangan antara apa yang didefinisikan sebagai IPS
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pada bagian awal GBPP dengan kenyataan materi kurikulum. Pengertian IPS

dalam kalimat pertama jelas memperlihatkan adanya upaya untuk

menggunakan bentuk pendidikan IPS yang korelatif, tetapi apa yang

dikemukakan dalam kalimat berikutnya menunjukkan pendekatan yang

digunakan dalam kurikulum IPS didasarkan pada pendekatan disiplin terpisah.

Rangkuman
1. IPS disebut sebagai bidang keilmuan yang sangat dinamis, karena

mempelajari keadaan masyarakat yang cepat perkembangannya.

2. Pengembangan kurikulum IPS merupakan jawaban dari tuntutan kebutuhan

masyarakat yang akan mempelajarinya. Perkembangan kurikulum IPS

tampak mulai dari istilah yang digunakan pada setiap kurikulum, struktur

kurikulum, dan isi materi yang dimuat dalam setiap kurikulum, serta

pendekatannya.

3. Pada Kurikulum Tahun 1964 sampai 1968 digunakan istilah kurikulum

pendidikan ilmu-ilmu sosial, dengan struktur kurikulum mata pelajaran

kelompok dasar dan kelompok cipta atau kelompok khusus untuk

kurikulum tingkat MA/SMA . Mulai Kurikulum 1975 sampai 1994

menggunakan istilah IPS untuk penamaan kurikulum pada setiap jenjang,

dengan struktur mata pelajaran inti dan tambahan untuk kurikulum MA/MA/

SMA

4. Isi materi yang dipelajari pada setiap kurikulum juga mengalami

perkembangan. Pada Kurikulum Tahun 1964 – 1968, materi yang termuat

dalam kurikulum IPS meliputi sejarah, geografi, ekonomi dan civics atau

pendidikan moral Pancasila atau PPKn, sedangkan untuk Kurikulum Tahun

1975 kurikulum IPS memuat materi-materi ilmu sosial: sejarah, geografi,

ekonomi koperasi, PPKn, dan tata buku dan hitung dagang untuk jenjang

pendidikan menengah (MA/SMA). Pada kurikulum 1994 muatan materi

kurikulum IPS untuk jenjang pendidikan menengah mengalami

perkembangan dengan dimuatnya mata pelajaran sosiologi, antropologi,

dan politik dengan pendekatan yang terpisah.
5. Pengembangan kurikulum ilmu-ilmu sosial menjadi IPS sejak tahun 1975

dilatarbelakangi oleh dua hal penting, yakni sejarah atau pengalaman hidup

masyarakat yang labil dimasa lalu dan laju perkembangan teknologi ke

depan yang perlu disikapi agar peserta didik yang dihasilkan relevan dengan

kondisi yang akan dihadapi dalam masyarakatnya.
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Lembar PowerPoint 3.3
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Lembar Penilaian 3.4

Pengantar
Penilaian pada paket ini berupa tes tulis dan produk tentang perkembangan

pendidikan IPS berdasarkan posisi kurikulumnya sejak tahun 1964 sampai

tahun 1994 dan yang melatarbelakangi perkembangannya.

Instrumen Penilaian Tertulis
1. Uraikan perkembangan pendidikan IPS sejak kurikulum tahun 1964

sampai kurikulum tahun 1994! (skor 20)

2. Analisis perkembangan posisi kurikuler Pendidikan IPS berdasarkan

muatan dan kajian dalam setiap kurikulum! (skor 60)

3. Jelaskan latar belakang perkembangan IPS di Indonesia! (skor 20)

Instrumen Penilaian Produk
Setiap mahasiswa-mahasiswi membuat peta konsep perkembangan IPS di

Indonesia dan perbandingan muatan IPS dalam kurikulum termasuk kurikulum

2006 (KBK – KTSP).

Kriteria penilaian produk
Ketepatan konsep (skor 60)

Kemudahan keterpahaman konsep dari tampilan (skor 40)

Petunjuk penskoran dan kaetgorinya
Skor akhir adalah skor penilaian tertulis ditambah dengan skor penilian

produk kemudian dibagi dua. Skor akhir terentang antara 0-100 dan kategori

hasil sebagai berikut.
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