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Abstrak 

Sejak teori skema atau skemata diperkenalkan oleh Bartlett, dan Piaget 
mengembangkan lebih jauh dengan dukungan hasil-hasil penelitian empirik, 
berbagai implikasi teoretik dalam berbagai aspek pendidikan banyak dikemukakan 
oleh para pakar. Salah satunya adalah Bruner, yang menegaskan bahwa kurikulum 
harus dikembangkan berdasarkan struktur disiplin ilmu. Munculnya pemikiran 
kurikulum posmodernisme yang didasarkan pada perspektif multikulturalisme 
signifikansi kurikulum esensialistik ala Brunerian dikritisi. Berdasarkan pemikiran 
posmodernisme ini pula implikasi-implikasi teoretik dari teori skema/skema terhadap 
teori struktur kurikulum didiskusikan dan direkomendasikan, khususnya untuk 
pengembangan kurikulum Pendidikan IPS-SD. 

Kata kunci: teori skema, struktur kurikulum, Pendidikan IPS-SD, konstruktivisme, 
posmodernisme. 

 
 

Abstract 

Since theory of scheme introduced by Barlett, and Piaget develop further with 
empirical study, some theoretical implications in education aspects were formulated 
by experts. One of them is Bruner reccommending that curriculum structure have to 
be developed based on science disciplne structure. Appearance idea of 
postmodernism curriculum based on multiculturalism perspective, the significance of 
Brunerian  essensialistic curriculum be criticised. Based on idea of postmodernism 
curriculum, some theoretical implications of theory of scheme to curriculum structure 
expostulated and recommended, specially for the development of elementary school 
social studies. 

Key words: theory of scheme, theory of curriculum, elementary social studies, 
constructivism, postmodernism. 
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Pengetahuan Sosial 

Pendahuluan 

Dalam sejarah perkembangan 
pendidikan, teori tentang “inner structure” 
dan implikasi-implikasi pedagogisnya  terha 
dap konstruksi kurikulum masih “debate-
able”, dan merentang sejak Plato, Rous-
seau, Kant, Pestalozzi, Piaget, Vygotsky, 
Bruner, hingga periode belakangan ini.  

Debat tersebut berkaitan dengan 
"a dualism of scheme and content of 
organizing system”  atau  dualisme  antara   
 

“the student [structure of inner structure]” 
dengan  “what  is  variously  called content, 
subject  matter,  or  academic   discipline 
[structure of curriculum]” (Russell,1993). 

Bila dicermati, debat kontro-versial 
tersebut pada dasarnya bertolak dari isu-
isu dan klam-klaim epistemologis tentang 
“hakikat siswa sebagai pebelajar”. Sung-
guhpun   Rousseau   telah   mengubah pan 
dangan sebelumnya bahwa anak bukanlah 
miniatur orang dewasa, atau orang dewasa 
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dalam bentuk kecil (Thomas, 1979). Akan 
tetapi sejak tahun 1960an pandangan 
bahwa anak “anak adalah seorang ilmu-
wan”  (the  young  child  as scientist)  atau 
“pembangun teori” (children as theory 
builder) (Chaille & Britain, 1991) kembali 
mengemuka.  

Implikasi pandangan tadi adalah,  
bahwa struktur kurikulum—termasuk kuri-
kulum SD--harus diturunkan dari struktur 
disiplin ilmu (a structured-oriented curricu-
lum), atau dikembangkan sejalan dengan 
“garis berpikir keilmuan” atau “seperti telah 
ditetapkan oleh para ilmuwan”. Akibatnya, 
seperti dikatakan Shavelson, bahwa “a 
structure of a subject matter, ultimately, 
rests in the minds of the great scientists” 
(Philips, 1987:139).  

Di dalam dokumen Kurikulum 
Berbasis Kompetensi (KBK) SD tentang 
Pengelolaan Kurikulum di Tingkat Sekolah 
jelas dinyatakan bahwa materi pokok 
merupakan “bagian dari struktur keilmuan 
suatu bahan kajian” yang dapat berupa 
pengertian konseptual, gugus isi atau 
konteks, proses, bidang ajar, dan kete-
rampilan. Karenanya, salah satu kriteria 
materi pelajaran adalah harus sahih (valid), 
artinya materi yang akan dituangkan dalam 
pembelajaran benar-benar telah teruji 
kebenaran dan kesahihannya—oleh para 
ahli materi atau bidang studi (Depdiknas, 
2003a:30, 34).  

Hal yang sama juga terdapat di 
dalam dokumen Kegiatan Belajar Mengajar 
yang Efektif, bahwa ”KBM perlu 
menyediakan pengalaman nyata dalam 
kehidupan sehari-hari dan atau dunia kerja 
yang terkait dengan penerapan konsep, 
kaidah dan prinsip ilmu yang dipelajari”. 
Karenanya, dalam mengelola kegiatan 
pembelajaran, guru perlu merencanakan 
tugas dan alat belajar yang menantang. 
Artinya, bahwa tugas atau pertanyaan yang 
diberikan kepada siswa harus mendorong 
mereka bernalar atau melakukan kegiatan 
ilmiah (Depdiknas, 2003b:9, 21). 

Dasar argumentasi yang kerap 
dijadikan rujukan epistemologis adalah 
asumsi Bruner (1978) 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]”. 

Klaim yang sama juga ditemukan 
di kalangan pakar dan pengembang 
kurikulum PIPS-SD. Somantri (1991) sejak 
awal pengembangan PIPS hingga kini, 
tetap memandang bahwa PIPS-SD adalah 
“penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan 
modifikasi dari disiplin akademis ilmu-ilmu 
sosial yang diorganisasikan dan disajikan 
secara ilmiah dan pedagogis-psikologis 
untuk tujuan sekolah dasar”.  Wignyo-
soebroto dalam kongres nasional HISPIPSI 
tahun 2001, juga berpandangan bahwa 
konstruksi kurikulum PIPS-SD harus 
sejalan dengan “garis berpikir keilmuan” 
atau “seperti telah ditetapkan oleh para 
ilmuwan sosial”. 

Winataputra (2001) menyatakan 
bahwa definisi PIPS-SD tersebut, telah 
menjadi “paper position” di kalangan pakar 
PIPS Indonesia yang tergabung di dalam 
komunitas PIPS (HISPIPSI). Secara 
historis, definisi PIPS-SD tadi berasal dari 
Wesley yang dikemukakan pada tahun 
1937, yaitu: “social studies are the social 
sciences simplified for pedagogical 
purposes”.  

Kurikulum PIPS-SD 1994 dan KBK 
PIPS-SD 2002 juga mengadopsi pandang-
an di atas. Dalam revisi konsep KBK tahun 
2003, definisi PIPS-SD memang menga-
lami perubahan, yaitu sebagai  “mata 
pelajaran yang mengkaji seperangkat 
peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi 
yang berkaitan dengan isu sosial dan 
kewarganegaraan” (Depdiknas, 2003:6). 
Akan tetapi, secara paradigmatik sesung-
guhnya tidak berbeda dengan maksud yang 
terkandung di dalam definisi sebelumnya. 
Hal ini juga jelas dari rumusan tujuan PIPS-
SD, bahwa “Pengetahuan Sosial mengajar-
kan konsep-konsep dasar sosiologi, 
geografi, ekonomi, sejarah, dan kewarga-
negaraan melalui pendekatan pedagogis 
dan psikologis.  
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Dengan demikian, jelas bahwa 
apa yang dimaksud kurikulum PIPS-SD 
“berbasis kompetensi” pun tetap berfokus 
pada penguasaan “struktur disiplin ilmu-
ilmu sosial” (social science structures), 
dengan memberikan penekanan pada 
penguasaan “dasar-dasar dan hakikat 
pengetahuan ilmiah”.  

Ditegaskan oleh Hasan (1996; 
2005) bahwa definisi yang menyatakan 
bahwa PIPS sebagai “simplifikasi ilmu-ilmu 
sosial atau ilmu-ilmu sosial yang diajarkan 
di sekolah, adalah definisi yang di-
kembangkan dari pandangan esensial-
isme”; atau menurut Barr, Barth, & Sermis 
(1977) merupakan definisi PIPS-SD yang 
dikembangkan dalam tradisi “social studies 
taught as social sciences”. Salah satu 
tradisi PIPS-SD yang kental dengan 
orientasi esensialistik atau keilmuan. 
Indikasi kurikulum PIPS yang esensialistik 
juga tampak pada pemberian penekanan 
pada penguasaan siswa atas “kompetensi 
dasar bidang keilmuan” (Hasan, 1996, 
2002, 2003; Barr, Barth, & Sermis, 1977). 

Dengan konstruksi kurikulum yang 
esensialistik semacam itu, maka konstruksi 
kurikulum benar hanya apabila memuat 
prosedur dan standar yang sama yang 
berlaku pada ilmuwan. Akibatnya, siswa 
kemudian hanya diperankan sebagai 
“penerima pasif” (passive recipient) terha-
dap realitas dan kebenaran yang secara 
ontologis berada di luar dirinya (Winata-
putra, 2001a; 2001b). Sementara menurut 
pandangan mutakhir, siswa  adalah 
“subyek yang aktif mengkonstruksi sendiri 
realitas yang diamati dan dialami”.  

Hasil-hasil kajian mutakhir dari 
perspektif multikultural, juga sampai pada 
keyakinan bahwa keniscayaan kurikuler 
esensialistik semacam itu dapat mengham-
bat perkembangan tahapan progresif anak, 
mendistorsi atau merusak “genuine 
concepts”, “indigenous science”, atau 
“spontaneous concept” siswa tentang alam 
semesta yang dibangun dan dikembangkan 
dari keseharian pengalaman personal, 
sosial dan kulturalnya di masyarakat; dapat 
mencabut siswa dari situasi nyata yang 
menjadi basis pembentukan dan pengguna-
annya; kurang bermakna bagi siswa; dan 
menunjukkan adanya “hegemoni atau 

imperialisme pendidikan” atas diri siswa  
(Ellis, 1998; Jegede & Aikenhead, 2000; 
Zamroni, 2001; Stanley & Brickhouse, 
2001; Ogawa, 2002). Bahkan, lebih jauh 
lagi dapat mendistorsi atau merusak self-
concept siswa yang merupakan faktor 
esensial bagi pembentukan identitas atau 
karakter siswa (Sumantri, 2002). 

Tulisan ini tidak akan melibatkan 
diri dalam kontroversi di atas, melainkan 
menemukan keterkaitan antara keduanya, 
atau bagaimana implikasi-implikasi teori  
“structure of inner structure” atau yang 
lazim disebut “teori skema” terhadap teori 
struktur kurikulum. 

 

Skema/Skemata  

“Skema” (scheme) atau “skema-
ta” (schemas, schemata) merupakan 
konsep kunci dalam epistemologi genetik 
Piagetian. Skema/skemata adalah “the 
structure or organization of actions as they 
are transferred or generalized by repetition 
in similar or analog circumstances” (Piaget 
& Inhalder, 1969); atau sebagai organisasi 
sistemik (systemic organization), tubuh 
informasi dan keyakinan individu (a body of 
information or belief a person) yang saling 
berkaitan satu dengan lain sebagai suatu 
jaringan struktural-fungsional; bukan 
sebatas sebagai agregat dari kemampuan, 
keterampilan, dan potongan-potongan 
informasi yang terpisah-pisah (Vygotsky, 
dalam Kozulin, 1998). 

Skema atau skemata sebagai 
organisasi sistemik memberikan gambaran 
mental kepada individu tentang objek 
dalam bentuk yang kompleks dan canggih. 
Skema/skemata menjadi bangunan dasar  
dari pengetahuan, nilai, sikap, dan tindakan 
individu terhadap objek, serta menjadi 
kerangka acuan bagi individu di dalam 
mengerti, menilai, bersikap, dan bertindak 
atas objek.  

Pakar yang pertama kali mengaju-
kan konsep “schema/scheme” (jamak: 
schemata) adalah Bartlett (1932, 1958), 
dalam bidang kajian kognitif, yaitu tentang 
cara kerja memori/ingatan pada manusia. 
Piaget kemudian memperluas pengertian 
skema mencakup seluruh “struktur dasar 
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internal” individu, yaitu: “skema kognitif” 
(cognitive schemas), “skema afektif” 
(affective schemas), dan “skema sensor-
motorik” (sensorimotor schemas) atau 
“skema psiko-motorik” (psychomotor 
schemas).  

Ketiga skema tersebut saling 
berkaitan satu dengan yang lain sebagai 
kesatuan struktur skema internal individu 
(Piaget & Inhalder, 1962; Baldwin, 1967; 
Thomas, 1979). Ketiganya juga memiliki 
konstruksi dasar yang sama, “…simply the 
affective [or sensorimotor] aspect of 
schemes which are otherwise also 
intellectual [schemes]” (Piaget, 1962:207). 
Pembentukan dan pengembangan skema 
atau struktur skematik  melalui proses 
‘skematisasi’ yang melibatkan tiga elemen 
dasar, yaitu: (1) muatan (content); (2) 
fungsi (functions); dan (3) operasi 
(operations) (Piaget dalam Thomas, 1979). 

Muatan (contents) skema terdiri 
dari: (1) “jaringan relasional” atau 
“organisasi sistemik” dari serangkaian 
pengetahuan, nilai, sikap, dan motorik 
individu yang dibangun melalui tindakan-
tindakan sirkularnya ketika berinteraksi 
dengan lingkungan; (2) cara, pendekatan, 
atau prosedur yang memungkinkan individu 
membangun dan mengembangkan penge-
tahuan, nilai, sikap, dan motoriknya sebagai 
suatu organisasi sistemik. 

Muatan-muatan skematik inilah 
yang kemudian menjadi dasar dan ke-
rangka acuan bagi individu di dalam 
mempersepsi, memahami, mengingat, 
menginternalisasi, dan/atau bertindak atas 
obyek yang diamati, dihayati, dialami, 
dan/atau disikapi. 

 Fungsi (functions) adalah kemam-
puan individu untuk mengembangkan atau 
meningkatkan muatan struktur kognitif, 
afektif, dan sensor/psiko-motoriknya. Fung-
si-fungsi yang terdapat di dalam skema 
meliputi tiga fungsi pokok yang disebut 
Piaget sebagai “functional invariants”, 
yakni: (1) fungsi organisasi; (2) fungsi 
adaptasi (asimilasi dan akomodasi); dan 
(3) fungsi kontrol.  

Fungsi organisasi adalah fungsi 
skema yang memungkinkan individu men-
sistematisasi atau menata muatan-muatan 

dan operasi-operasi  skema menjadi 
sebuah kesatuan stuktur skematik. Fungsi 
adaptasi adalah fungsi skema yang me-
mungkinkan individu menciptakan keseim-
bangan (equlilibrium) antara proses 
penyaringan atau modifikasi masukan 
(assimilation) dan modifikasi skema-skema 
internal agar lebih cocok dengan realitas 
yang dihadapi (accomodation) (Piaget & 
Inhelder, 1963, 1969). Fungsi kontrol 
adalah fungsi strategik atau fungsi eksekutif 
skema yang dilakukan oleh “central neural 
system”. Fungsi kontrol ini memungkinkan 
individu melakukan kontrol terstruktur 
terhadap: aktivitas-aktivitas atau proses-
proses dasar skematik; fungsi-fungsi 
skematik, termasuk kesadar-an untuk 
menggunakan muatan-muatan skematiknya 
guna melakukan adaptasi secara tepat 
sesuai dengan dengan kondisi dan operasi-
operasi skematiknya; dan tatanan dan 
keteraturan proses-proses skematiknya 
(Gagne, 1977). Fungsi kontrol dilakukan 
melalui “operasi meta” (meta operation).  

Dalam teori skema, hanya dikenal 
satu jenis operasi meta, yaitu “meta-
kognitif” (metacognition) yang diperkenal-
kan pertama kali oleh John Flavell. 
Metakognitif juga disebut strategi kognitif 
(Bruner, 1978); strategi metakognitif (Corn-
bleth, 1991); keterampilan kognitif, fungsi 
eksekutif, struktur kontrol, kemampuan 
pengelolaan-diri, dan/atau aktivitas mate-
magenik (Gagne, 1977).  

Sungguhpun pada struktur afektif 
dan sensormotorik tidak ada istilah “meta-
afektif” atau “meta-sensormotorik”, na-
mun fungsi kontrol eksekutif terhadap 
muatan dan operasi skema afektif dan 
sensormotorik niscaya adanya. Operasi-
operasi meta skematik inilah yang 
sesungguhnya memainkan peran penting 
dalam keseluruhan proses skematisasi dan 
rekonstruksinya, dan beroperasi di “central 
neural system” setiap individu. 

 Fungsi-fungsi struktur skematik 
tersebut bersifat alamiah (natural funct-
ions). Artinya, proses organisasi dan 
adaptasi terhadap realitas baru, terjadi 
melalui mekanisme-mekanisme intra-
psikologis setiap individu, seperti: persepsi, 
memori, perhatian, dll. (Vygotsky dalam 
Kozulin, 1998).  
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Faktor atau kekuatan yang me-
nentukan bekerjanya kedua fungsi tadi 
adalah: (1) kematangan internal dari sistem 
syaraf. Perlu ditegaskan, bahwa “kematang 
an” (maturity) tidak identik dengan “usia” 
(age), karena menurut Piaget (1973:10-11) 
“They are [ages] are not stage which can 
be given a constant chronological date. On 
contrary, the ages can vary from one 
society to an other…But there is a constant 
order of succession…”. (2) pengalaman 
langsung; (3) keseimbangan; dan (4) dan 
pengalaman tak langsung, yaitu melalui 
transmisi sosial atau pendidikan.  Akan 
tetapi, pendidikan tidak cukup efisien 
berpengaruh terhadap bekerjanya fungsi 
organisasi dan adaptasi bagi pengembang-
an struktur skematik. Sungguhpun demi-
kian, transmisi sosial atau pendidikan telah 
memberikan kontribusi terhadap aspek 
psiko-sosial dalam teori Piaget tentang 
skema. 

 Operasi (operations) adalah 
kemampuan individu memanipulasi, men-
transformasikan, menggunakan, dan me-
ngontrol obyek dan struktur masing-masing 
skema untuk mencapai suatu pengertian 
dan membangun sebuah struktur operasi. 
Operasi skematik bekerja berdasarkan 
prinsip “sirkularitas” (circular actions). 
Artinya, tindakan individu terhadap objek 
diawali dengan kesadaran terhadap 
lingkungan yang sama atau analog ketika 
operasi-operasi sebelumnya terjadi, kemu-
dian baru diarahkan pada objek sehingga 
struktur skematik tentang objek menjadi 
semakin luas dan tinggi (Piaget, 1963, 
1969). Operasi-operasi skematik inilah 
yang memungkinkan terjadinya rekon-
struksi struktur skematik individu.  

Struktur operasi-operasi skematik 
terdiri dari: (1) operasi kognitif, atau lazim 
pula disebut “keterampilan intelektual” 
(Gagne, 1977) atau “proses-proses kognitif” 
(Krathwohl, 2002). Dilihat dari tahapan 
perkembangannya, operasi-operasi kognitif 
mencakup: operasi konkrit (concrete 
operations); operasi formal (formal 
operations). Sedangkan pra-operasi konkrit 
(preoperational concrete) tidak dapat 
disebut operasi, karena tindakan individu 
terhadap objek masih bersifat “reaksi 
spontan” (spontaneous reactions). Selain 

itu, operasi skematik memiliki karakteristik 
tertentu, yaitu merupakan tindakan yang  
“internalizable, reversible, and connected in 
the form of structured wholes”  (Piaget, 
1969:8); (2) operasi afektif (Krathwohl, 
eds. 1956); (3) operasi sensor-motorik 
(keterampilan fisik) (Bloom, eds. 1956); dan 
(4) operasi meta yang sudah dikemukakan 
sebelumnya.  

 

Pembentukan dan Perkembangan 
Skema 

 Dalam teori konstruktivisme 
terdapat dua pandangan tentang proses 
pembentukan dan perkembangan skema 
atau skemata. Piaget dan para proponen 
konstruktivisme kognitif, memandang bah-
wa proses pembentukan dan perkembang-
an skema atau skemata terjadi melalui 
mekanisme internal atau intra-psikologis, 
melalui fungsi adaptasi skematik (asimilasi 
dan akomodasi)  sebagaimana sudah 
dikemukakan di atas.  

Sedangkan Vygotsky dan para 
proponen konstruktivisme sosio-kultural, 
meman-dang bahwa proses pembentukan 
dan perkembangan skema atau skemata 
terjadi melalui mekanisme interpersonal 
atau inter-psikologis, melalui fasilitasi yang 
disebut alat-alat psikologi (psychological 
tools), yang sekaligus merupakan konsep 
kunci dalam epistemologi sosio-kultural 
Vygotskyan.  

Dalam aliran konstruktivisme, teori 
alat-alat psikologis  ini memberikan per-
spektif yang segar dalam kajian perban-
dingan tentang teori perkembangan 
psikologi anak dan epistemologi genetik 
Piagetian. Teori alat-alat psikologi ini, juga 
memberikan kontribusi terhadap signifikansi 
aspek sosio-kultural dalam proses 
pembentukan dan pengembangan skema 
(skematisasi), yang dalam teori struktur 
skematik model Piagetian bersifat marginal. 

Alat-alat psikologi adalah artifak-
artifak simbolik yang terdiri dari: (1) alat-alat 
simbolik sederhana (simple tools) seperti 
tanda, simbol, teks, rumus, bahasa, dan 
alat-alat grafik-simbolik; dan (2) alat-alat 
simbolik kompleks (super tools) seperti 
teks kompleks, novel, dan literatur Alat-alat 



Dari Teori Skema ke Teori Kurikulum: Rekomendasi untuk Kurikulum PIPS-SD (Moh. Imam Farisi) 

 161 

psikologis ini diciptakan oleh masyarakat 
dan budayanya, dan digunakan di dalam 
hubungan-hubungan dialektis antar-individu 
dan antara individu dengan masyarakat 
(Vygotsky, dalam Kozulin, 1998). 

Bila Piaget memandang bahwa 
fungsi-fungsi skematik ditentukan oleh 
faktor-faktor dan mekanisme-mekanisme 
psikologis alamiah individu, sebaliknya 
Vygotsky lebih menekankan pada arti 
penting konteks sosio-kultural--transmisi 
sosial atau pendidikan—terhadap bekerja-
nya fungsi-fungsi intra-psikologis. Bahkan, 
dalam perspektif Vygotskyan, alat-alat 
psikologis inilah yang justru menjadi 
medium penting dalam proses transmisi 
sosial atau pendidikan. Melalui alat-alat 
psikologis ini pula, individu memodifikasi 
struktur skematik dan melakukan kontrol 
terhadap fungsi-fungsi intra-psikologisnya. 
Sehingga individu  dapat menyempurnakan 
fungsi-fungsi alamiah psikologisnya pada 
tingkatan yang lebih canggih.  

Ditegaskan oleh Vygotsky, bahwa 
alat-alat psikologis bersifat determinan 
terhadap bekerjanya fungsi-fungsi intra-
psikologis. Bahwa fungsi-fungsi intra-
psikologis individu hanya bisa beroperasi 
dengan baik manakala didukung oleh alat-
alat psikologis (Kozulin, 1998). Dengan 
demikian, maka dalam proses skematisasi 
ada dua faktor yang berfungsi melakukan 
kontrol, yakni: “operasi meta” melakukan 
fungsi kontrol internal terhadap meka-
nisme-mekanisme intra-psikologis; dan 
“alat-alat psikologis” melakukan fungsi 
kontrol internal terhadap mekanisme-
mekanisme inter-psikologis.  

Signifikansi alat-alat psikologis 
menurut Vygotsky, terletak pada peran 
yang dimainkannya sebagai instrumen dan 
fungsi-fungsi sosio-kultural yang mampu 
menjembatani antara mekanisme-meka-
nisme intra-psikologis individu dengan 
prasyarat-prasyarat tindakan sosio-kultural 
individu yang bersifat simbolik. Alat-alat 
psikologis juga memberikan karakter sosio-
kultural terhadap bekerjanya fungsi-fungsi 
alamiah psikologis dari setiap tindakan 
individu terhadap lingkungannya, dengan 
cara menyesuaikan dan mengatur cara 
kerja fungsi-fungsi alamiah psikologis 

individu sesuai dengan kondisi sosio-
kultural yang dialami.  

Psychological tools must become a natural 
psychological functions as perception, 
memory, and attention transformed for 
generating new cultural forms of psycho-
logical functions…their nature  [psychologic-
al functions] becoming culturally and 
socially informed and organized (Vygotsky, 
dalam Kozulin, 1998:4, 40).  

Mediasi secara simbolik melalui 
alat-alat psikologis terjadi ketika individu 
berinteraksi dan berkomunikasi dengan 
individu lain atau dengan masyarakat. 
‘Bahasa’ (language) merupakan salah satu 
dari artifak-artifak atau alat-alat simbolik 
yang memainkan peran penting dan khas 
sebagai alat-alat psikologi dasar (basic of 
psychological tools) dan sebagai fungsi-
fungsi psikologis berwatak sosio-kultural 
(psychological tools are socio-cultural 
psychological functions) di dalam melaku-
kan rekonstruksi terhadap struktur skematik 
tindakan individu ke arah bentuk-bentuk 
simbolisasi yang semakin kompleks dan 
canggih. 

Dalam perspektif sosio-kultural-
isme Vygotskyan tadi, maka pembentukan 
dan pengembangan struktur skematik tidak 
semata-mata ditentukan oleh fungsi-fungsi 
intra-psikologis, melainkan juga melibat-kan 
“fungsi-fungsi sosio-kultural” (socio-
cultural functions), yaitu fungsi-fungsi 
internal yang dibangun oleh individu melalui 
mekanisme-mekanisme inter-psikologis 
dengan fasilitasi alat-alat dan bahan-bahan 
simbolik yang diciptakan dan digunakan di 
dalam komunikasi inter-personal dan 
hubungan  dialektis individu dengan ling-
kungan sosio-kultural masyara-katnya 
(Dewey, 1902; Gagne, 1977; Bruner, 1978; 
Russell, 1993; Sanders, 1996; Kozulin, 
1998; Wells, 2000; Ogawa, 2002). 

Gagasan dasar dari pemikiran 
Vygotsky tentang alat-alat psikologis 
berkaitan erat dengan konsepnya tentang 
‘aktivitas psikologis’ dan “keterbatasan 
kemampuan fungsi-fungsi intra-psikologis 
individu”. 

Aktivitas psikologis menurut 
Vygotsky, pada dasarnya “socially mean-
ingful activity (Tatigkeit)”. Bahwa individu 
“make a wide use of nonbiological heredity-
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transmitting knowledge, experiences, and 
symbolic tools from generation to 
generation”, dan bahwa “human experi-
ences is its endebtedness to the social 
environment and experiences of 
others…An individual becomes aware of 
him or herself only in and thought 
interactions with others” (Kozulin, 1998:10). 
Karenanya, perilaku dan pikiran individu 
“should be considered in terms of purposive 
and culturally meaningful actions rather 
than in terms pf adaptive biological 
reactions” (Kozulin, 1998:13). 

Di sisi lain, kemampuan fungsi-
fungsi intra-psikologis individu pun terbatas. 
Tidak semua hal bisa diproses melalui 
fungsi-fungsi intra-psikologis individu. Ada 
batas-batas tertentu di mana individu tidak 
mampu melakukan sendiri berdasarkan 
mekanisme-mekanisme fungsi intra-psiko-
logisnya, tanpa bantuan orang lain, karena 
muatan dan fungsi-fungsi intra-psikologis 
individu belum sepenuh-nya terbentuk. 
Karenanya, menurut Vygotsky, skematisasi 
realitas oleh individu tidak melulu bersifat 
intra-psikologis melainkan juga bersifat 
inter-psikologis. Bahkan lebih jauh 
dikatakan Vygotsky, bahwa proses-proses 
mental alamiah merupakan “lower funct-
ions” sedangkan fungsi-fungsi psikososial 
bersifat “higher functions”, karena fungsi-
fungsi yang pertama kali muncul adalah 
interaksi aktual antar-individu, kemudian 
barulah diinternalisasi melalui fungsi-fungsi 
intra-psikologis (Kozulin, 1998).  

Dalam teori sosiokultural dari 
fungsi-fungsi mental Vugotskyan, hal 
tersebut dikenal sebagai “Zone Perkem-
bangan Berdekatan (ZPB)” atau (the Zone 
of Proximal Development = ZPD), yaitu 
wilayah yang membedakan antara apa 
yang dapat individu lakukan sendiri melalui 
mekanisme-mekanisme atau fungsi-fungsi 
intra-psikologisnya, yakni “Zone Perkem-
bangan Potensial = ZPP)”, dengan apa 
yang dapat individu lakukan hanya dengan 
bantuan orang lain yang lebih dewasa dan 
kompeten (Zone Perkembangan Aktual = 
ZPA). Di dalam ZPB inilah alat-alat 
psikologis memainkan peran penting (Ellis, 
1998; Kozulin, 1998). 

 
 

Gambar 1 
Tahapan Perkembangan Individu  

Model Vygotsky 

 

 

Implikasi-implikasi Teori Skema  
terhadap Teori Konstruksi Kurikulum   

 Prinsip dasar yang perlu dipegang 
untuk menarik implikasi-implikasi penting 
dari teori skema terhadap konstruksi 
kurikulum berkaitan dengan persoalan 
pokok “how a structure of curriculum can 
individually defined, and “culturally and 
socially informed and organized or 
structured”. Berdasarkan prinsip tersebut, 
maka implikasi-implikasi teoretik teori 
skema terhadap konstruksi kurikulum 
adalah: 

 

Struktur Kurikulum  

Sejalan dengan arti skema sebagai 
sebagai organisasi sistemik (systemic 
organization), maka struktur kurikulum pun 
perlu dikembangkan sebagai jalinan 
struktural-fungsional atau sebagai suatu 
kesatuan organis dan sistemik dari tubuh 
informasi, keyakinan, dan tindakan-
tindakan; bukan sebatas sebagai agregat 
dari potongan-potongan informasi, keyakin-
an, dan tindakan-tindakan yang terpisah-
pisah. Dengan kata lain, kuri-kulum secara 
struktural harus dikonstruksi sebagai suatu 
"web of belief" (Rorty), "web of meaning" 
(Vygotsky), atau “a constant reconstruction 
of experience" (Dewey) (Russell, 1993). 

…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; cetak miring dan tebal 
dari penulis). 
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Komposisi Substansi Kurikulum  

Skema setiap individu terdiri dari 
muatan; fungsi; dan operasi. Sejalan 
dengan komposisi substansi skematik 
tersebut, maka secara substantif, kurikulum 
juga harus merupakan integrasi tiga 
struktur skematik, yaitu: (1) struktur sub-
stantif (Philips, 1987), struktur konseptual 
(Michaelis, 1978), ekologi konseptual 
(Toulmin, dalam Suparno, 1997), atau 
dalam konsep Piaget disebut “isi/muatan”; 
(2) struktur sintaktik (Philips, 1987), atau 
dalam konsep Piaget disebut “operasi-
operasi”; dan (3) struktur normatif/afektif 
(Cornbleth, 1991), atau menurut Piaget 
sebagai “affective schemes” (Thomas, 
1979:295).  

Ketiga struktur skematik kuri-
kulum tersebut tidak diturunkan dari struktur 
keilmuan atau disiplin ilmu, yang sama 
sekali lepas dari realitas dan pengalaman 
keseharian siswa, seperti dalam pan-
dangan Bruner. Melainkan struktur muatan 
kurikulum yang memiliki relevansi dan 
keterkaitan dengan struktur skematik yang 
telah dimiliki dan dicapai oleh siswa dari 
pengalaman hidupnya selama ini. Hal ini 
juga sejalan dengan mekanisme operasi-
operasi struktur skema-tik sebagai tindakan 
yang  “internalizable and connected in the 
form of structured wholes” (Piaget, 1969). 

Dalam kaitan ini Davidson 
(Russell, 1993) juga menegaskan, bahwa 
“Since its beginnings in the 1870s, 
composition [of curriculum] has generally 
been thought to teach not a discipline, a 
body of knowledge, a content, but a 
"conceptual scheme" waiting for content”. 
Komposisi kurikulum yang dimaksudkan 
Davidson adalah “as a generalizable skill or 
competence or cultural attainment on the 
part of the student that is applicable to any 
discipline, profession, or content area”. 

Kutipan di  atas 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”. 

Konteks Pengembangan dan Aplikasi 
Kurikulum  

Skema/skemata merupakan struk-
tur atau organisasi tindakan-tindakan yang 
ditransfer dan digeneralsiasikan melalui 
proses pengulangan dalam situasi yang 
sama atau analog. Prinsip ini menegaskan 
bahwa pengembangan dan aplikasi kuri-
kulum atau kurikulum sebagai praktik harus 
“sama” atau “analog” dengan konteks atau 
lingkungan yang selama ini telah me-
mungkinkan siswa melakukan transfer dan 
generalisasi bagi pembentukan dan 
pengembangan struktur skematiknya. Kon-
teks pengembangan dan aplikasi kurikulum 
ini sangat penting agar proses pengalihan 
dan generalisasi muatan-muatan kurikulum 
lebih mudah diorganisasi dan diadaptasi 
oleh siswa.  

Oleh karena konteks pengem-
bangan dan aplikasi kurikulum ini berbeda 
untuk masing-masing satuan pendidikan 
dan siswa, maka konteks pengembangan 
dan aplikasi kurikulum harus mencakup:  

(1) konteks personal siswa, mencakup:  
konstruksi pengetahuan awal; domain 
pengalaman; jaringan struktur 
internal, domain psikologi, dan 
identitas sosiokultural siswa (Dewey, 
1962; 1963; Ausubel, 1963; Gagne, 
1977; Bruner, 1978; Thomas, 1979; 
Purta, 1991; Suparno, 1997). Konteks 
ini menyediakan prinsip bahwa “pola 
organisasi dan struktur isi kurikulum 
harus dapat dimengerti, dijelaskan, 
dan dimaknai dalam konteks personal 
(individually defined)“ (Bruner, 
1969:216). 

(2) konteks interpersonal/sosio-kultur-
al, mencakup: bahan, alat, sumber, 
media pembelajaran; baik dalam 
bentuk tanda, simbol, teks (teks 
kompleks dan literatur), rumus, 
bahasa, maupun alat-alat grafik-
simbolik (peta, gambar, diagram, dll) 
yang mampu memediasi atau 
menjembatani antara fungsi-fungsi 
intra-psikologis siswa (kognitif, afektif, 
dan motorik) dengan muatan-muatan 
kurikulum.  

Konteks ini menyediakan prinsip 
bahwa “praktik kurikulum harus 
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menjadikan fungsi-fungsi alamiah 
psikologis siswa ditransformasi ke 
fungsi-fungsi psikologis baru yang 
berwatak kultural. Sehingga, “their 
nature {of natural psychological 
functions] becoming culturally and 
socially informed and organized” 
(Vygotsky, dalam Kozulin, 1998:4, 
40). 

(3) Konteks sosial, budaya, dan 
historis masyarakat mencakup: 
keinginan, harapan, cita-cita, nilai, 
keyakinan, kebutuhan, kecenderung-
an, perubahan, dan/atau identitas 
masyarakat Saxe, 1991; Lybarger, 
1991; Somantri, 2001; Wiriaatmadja, 
2003, Sumaatmadja, 2003). Konteks 
inilah yang mempengaruhi apa yang 
sesuai dan layak untuk dipelajari oleh 
siswa bagi kepentingan masyarakat-
nya. Juga sebagai konteks yang 
menentukan cara-cara siswa meng-
abstraksikan, mengorganisasikan, 
dan menggunakan informasi, nilai, 
sikap, dan tindakan yang sesuai dan 
layak bagi masyarakat tempat siswa 
menjalani kehidupannya.  

Konteks ini menyediakan prinsip 
bahwa praktik kurikulum harus 
memiliki relevansi dan singnifikansi 
tinggi secara sosial, kultural, dan 
hstorikal (a socially, culturally, and 
historically relevant excellence) 
(Bruner, 1969:216). 

Dalam konsep KBK, ketiga 
konteks di atas, diwadahi di dalam prinsip 
“Diversifikasi Kurikulum”, yakni pengem 
bangan kurikulum yang disesuaikan de-
ngan perbedaan konteks daerah/ 
karakteristik daerah, sosial budaya masya-
rakat setempat, dan peserta didik (UU no. 
15/2005, psl. 17). 

 

Pola Pengaturan atau Sekuensi Muatan 
Kurikulum  

Operasi skematik bekerja berda-
sarkan prinsip “sirkularitas” (circular 
actions). Sejalan dengan prinsip tersebut, 
maka sekuensi atau tata urutan muatan 
kurikulum pun perlu diorganisasi atau 

distruktur berdasarkan prinsip “sirkulari-
tas” (siklus berjenjang).  

Sirkularitas sekuensi kurikulum ini 
terdiri dari: 

(1) bahan-bahan kajian kurikuler ditata 
dari bahan-bahan kajian yang 
berasal dari lingkungan terdekat 
siswa menuju lingkungan terjauh, 
dengan cakupan bahan kajian dan 
cara yang semakin luas dan tinggi; 
dari yang “simple” ke “complex”; 
“realistic” ke “abstract”; dari “visual ke 
“supra surface”; atau dari 
“unorganized” atau “ill-structured” ke 
“logic” atau “well organized”, 

(2) pengalaman belajar harus bersifat 
edukatif (educative experiences), 
yang mencakup pengalaman: kognitif 
dan meta-kognitif; sosial-budaya; 
fisikal; dan pengalaman logika-
matematik. Pengalaman-pengalaman 
belajar perlu ditata dari yang bersifat 
“everyday experience of children” ke 
“systematically and hierarchically  
organized learning experiences” 
(Russell, 1993; Kozulin, 1998); atau 
dari “direct and generally unguided 
experienced” atau “physical experi-
ences” ke “guided transmission of 
knowledge, values, attituted, and 
skills” (Piaget, dalam Thomas, 1979).  

Sirkularitas pengalaman belajar 
dimaksudkan agar siswa mampu  
"moving from the child's present 
experience out into that represented 
by the organized bodies of truth we 
call [disciplinary] studies", dan 
menjadikan “ndividual experiences 
develop through organized, collect-
ive experience, not through random 
individual experience” (Dewey, dalam 
Russell, 1998). 

(3) aktivitas belajar, mencakup: aktivi-
tas fisikal, psikologis, dan sosial, 
yang dilakukan siswa selama 
pembelajaran di kelas. Aktivitas 
belajar ditata secara sirkular dari 
aktivitas-aktivitas belajar yang ber-
sifat alamiah (genuine learning 
activity) ke aktivitas belajar yang  
lebih terorganisasi secara sistemik 
(systemically organized learning 
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activity) (Russell, 1993; Kozulin, 
1998) 

Pola pengaturan atau sekuensi 
kurikulum seperti itu, dalam teori kurikulum 
lazim disebut “continuous spiral” (Dewey, 
dalam Russell, 1993); “spiral curriculum” 
(Bruner, 1978), “a broder horizon” (CSS, 
dalam Saxe, 1991), “widening horizon” atau 
“expanding community approach” (Hanna, 
dalam Banks, 1986). Prinsip ini sangat 
penting agar siswa mampu mencapai “a 
develop-mental journey of continuous 
recon-struction--reweaving the "web of 
meaning" (Vygotsky, 1986). 

 

Konstruksi Kurikulum PIPS-SD 

Pola Organisasi Isi Kurikulum PIPS-SD 

Berdasarkan implikasi-implikasi 
teoretik di atas, maka secara paradigmatik 
pola organisasi dan struktur isi kurikulum 
PIPS-SD perlu diciptakan dalam bentuk 
sebuah jalinan atau relasi sistemik yang 
saling berkaitan penuh makna di antara 
muatan yang satu dengan muatan yang 
lain, hingga membangun sebuah totalitas 
atau kesatuan isi. Organisasi atau struktur 
isi kurikulum PIPS-SD juga perlu 
dikembang-kan berdasarkan prinsip 
“sirkularitas” atau “siklus-berjenjang”.  

Berdasarkan prinsip di atas, maka 
pola organisasi materi PIPS-SD disusun 
berdasarkan prinsip “a student’s psycholo-
gical, socio-cultural, and intellectual 
horizons reconstructions character-based”. 
Artinya, bahwa muatan-muatan kurikulum 
PIPS-SD harus mampu menyinambungkan, 
memperkuat, dan memperluas struktur 
alamiah dan sosiokultural dari operasi dan 
fungsi-fungsi struktur skematik siswa 
menjadi lebih terorganisasi secara sistemik.  

Untuk mewadahi prinsip tadi, 
maka muatan kurikulum PIPS-SD disusun 
secara terintegrasi dalam suatu “jalinan 
tematikal” dalam bentuk: topik-topik, 
gagasan-gagasan, kejadian-kejadian, prak-
tik-praktik, proses-proses, kasus-kasus, 
dan/atau masalah-masalah yang saling 
terkait antara yang satu dengan yang lain.  

Tema dipilih dan dikembangkan 
dari yang bersifat individual ke kolektif 

(dalam tataran kehidupan masyarakat). 
Tema-tema dikembangkan dari hal-hal 
yang “berkaitan langsung” atau “dekat” 
dengan pengalaman dunia kehidupan 
personal dan sosiokultural nyata tempat 
siswa terlibat langsung atau berdekatan 
dengannya. Kemudian secara sirkular, 
spiral atau siklusial dikembangkan ke tema-
tema yang memiliki cakupan makin luas, 
yang “tidak berkaitan langsung” atau “jauh” 
dengan pengalaman dunia kehidupan 
sosial nyata keseharian siswa. 

Prinsip ini penting agar tema-tema 
tadi dapat dimengerti, dijelaskan, dan 
dimaknai secara personal (individually 
defined); menjadi alat-alat psikologis 
(psychological tools) sosiokultural yang 
dapat memediasi belajar siswa (a 
sociocultural learning mediated); serta 
memiliki relevansi dan singnifikansi tinggi 
secara sosial, kultural, dan historikal (a 
socially, culturally, and historically relevant 
excellence).  

Sirkularistas tematik ini juga akan 
lebih memberikan makna bagi siswa, lebih 
realistik dan bermanfaat dalam menghadapi 
kenyataan hidup (Hasan, 1993; Somantri, 
2001); serta tidak melepaskan siswa dari 
pokok materi yang terdapat di dalam 
pengalaman hidup (the subject matter of 
life-experience) yang akan menyebabkan 
minat sosial siswa yang permanen akan 
hilang (Dewey, 1964). Selain itu, pole 
sirkularitas tematik ini sangat bermanfaat 
bagi siswa untuk memodifikasi dan 
sekaligus memperluas struktur pengetahu-
an, domain pengalaman, jaringan struktur 
internalnya (pengetahuan, nilai, sikap, dan 
tindakan), dan identitas kulturalnya sebagai 
konteks bagi terjadinya “rekonstruksi-
rekonstruksi berkelanjutan” (continually 
reconstructions), yang sesungguhnya men-
jadi esensi di dalam kurikulum kon-
struktivistik. 

Tema dijadikan sebagai peng-
organisasi bahan, pengalaman, dan aktivi-
tas belajar siswa, didasarkan per-
timbangan-pertimbangan: 

(1) lebih memungkinkan siswa mema-
hami dan mengkaji topik-topik, 
gagasan-gagasan, kejadian-keja-
dian, praktik-praktik, proses-proses, 
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dan/atau masalah-masalah, secara 
komprehensif (pendekatan, pengerti-
an, nilai, keterampilan, sumber, dll), 
dan penuh apresiatif dalam suatu 
jalinan atau keterkaitan yang utuh 
dan bermakna (Saxe, 1994), 

(2) karena sifatnya yang komprehensif 
dan apresiatif, sangat dimungkinkan 
menyediakan pengalaman-pengalam 
an, dan aktivitas-aktivitas belajar, 
sehingga diharapkan dapat melatih 
dan mengembangkan kompetensi-
kompetensi siswa (personal-sosial-
intelektual) secara “wide range”, 

(3) memungkinkan siswa menemukan 
karakter atau latar dari setiap 
gagasan-gagasan, kejadian-kejadi-
an, praktik-praktik, proses-proses, 
dan/atau masalah-masalah yang 
dikaji, yang dipandang penting untuk 
merangsang pemunculan dorongan-

dorongan dasar yang terdapat di 
dalam dirinya, 

(4) membantu siswa secara mandiri 
mengembangkan kriteria-kriteria 
yang bisa digunakan di dalam meng-
asses berbagai situasi sosial yang 
termuat di dalam gagasan-gagasan, 
kejadian-kejadian, praktik-praktik, 
proses-proses, dan/atau masalah-
masalah yang dikajinya; dan 

(5) membantu siswa memperkuat daya 
ingat (retention) siswa karena dapat 
mengaplikasikan secara langsung 
pengetahuan, nilai, keterampilan, 
dan sikap personalnya melalui tema 
yang dikajinya (Barnes & Burgdorf, 
1969).  

 

 

 
Gambar 2 

Pola Organisasi Muatan Kurikulum PIPS-SD  

 

 

Sejalan dengan prinsip-prinsip di 
atas, maka gagasan pola pengorganisasian 
isi kurikulum PIPS-SD model Hanna, Taba, 
Commission on Social Studies (CSS) dan 
Dewey yang menempatkan siswa dengan 
kapasitas struktur skematiknya sebagai titik 

fokus (a self-centeric focus), masih bisa 
digunakan dan relevan dengan prinsip 
sirkularitas atau siklusial. Secara episte-
mologis juga bisa dibenarkan, karena lebih 
menekankan pada makna negotiating, 
interacting, dan dialoging, dan bukan 
“radical revolution” ala Kuhnian.   
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Akan  tetapi, model kurikulum 
model Hanna dan Taba (1962) yang 
menekankan prinsip “artikulasi yang ketat 
dan logis”  dari muatan-muatan kurikulum 
(pengetahuan, nilai, sikap, atau keteram-
pilan), dipandang sangat atomistik, dan 
karenanya tidak bisa dipertahankan. Salah 
satu sebabnya, adalah karena fenomena 
praktik kurikulum tidak bisa sepenuhnya 
dibingkai dan diatur menurut suatu pola 
yang logis, kaku dan disiplin-formal, yang 
cenderung mengabaikan realitas konteks 
yang sangat “kontekstual-fenomenalistik-
holistik” (Russell, 1993; Winataputra, 
2001a).  

Prinsip pengartikulasian secara 
ketat dan logis ala Hanna dan Taba menu-
rut model kurikulum Tyler, juga merupa-kan 
sasaran utama kritik dari banyak proponen 
aliran pemikiran kurikulum posmodernisme 
(Conrad & Haword, eds, 1995).  

Penyusunan pola organisasi 
muatan kurikulum yang demikian, juga 
masih relevan dan bisa mengakomodasi 
pemikiran “kurikulum posmodernisme” 
yang dewasa ini mulai dikembangkan. 
Seperti dikemukakan oleh Efland 
(McGregor & Roland, 1992), bahwa kuri-
kulum posmodernisme menekankan pada 
arti penting isi kajian yang bersifat "little 
narratives" yang diangkat dari pengertian 
siswa yang mendalam yang diperoleh dan 
dihayati dari pengalaman-pengalaman 
setempat, sehingga bisa memberikan porsi 
lebih besar bagi terjadinya keragaman 
perspektif dan pertimbangan personal 
siswa.  

William Doll yang di kalangan 
posmodernisme dianggap sebagai pandega 
kurikulum posmodernisme, di dalam 
mengembangkan gagasan kurikulumnya, 
juga banyak beranjak dari pemikiran-
pemikiran Dewey, Piaget, dan Bruner. Doll 
menegaskan bahwa, 

“post-Modern curriculum has a character 
best explained in biological terms. It is an 
open system, in which continual 
accommodation and adaptation occur. Its 

structures are complex and likely to become 
more so. Change, for the student, comes 
about not as the result of being fed 
information, but from developing and 

organizing one's own program (McGregor & 
Roland, 1992, cetak miring dari penulis). 

Menempatkan dasar pemikiran 
kurikulum posmodernisme dalam “terma-
terma (evolusi) biologis”, Doll (1995) 
bermaksud bahwa kurikulum pada dasar-
nya sebagai pola pengaturan pengalaman 
belajar bermakna bagi siswa. Kebermakna-
an ini dicirikan oleh kurikulum yang mampu 
memberikan peluang besar kepada siswa 
untuk melakukan aktivitas “pengorganisasi-
an-diri” (self-organization) atau “pengatur-
an-diri” (self-regulation) ke arah penciptaan 
bentuk kreasi-kreasi baru secara spontan 
sepanjang hidupnya, yang sesungguhnya 
merupakan sebuah proses akomodasi dan 
adaptasi berkesinambungan dari siswa 
ketika berinteraksi, berdialog, bernegosiasi 
dengan dirinya, orang lain, lingkungannya 
(biologis, sosial, kultural, dsb). Pandangan 
Doll tersebut, didasarkan pada pandangan 
Piaget bahwa “auto- or self-regulation, self-
organization is the essence of life itself”.  

Dengan demikian, bisa dikatakan, 
bahwa gagasan kurikulum posmodernisme 
sesungguhnya berpijak dan dikembangkan 
di atas paradigma konstruktivisme, tetapi 
ditempatkan di dalam konteks dan wacana 
posmodernisme.  

 

Struktur Muatan Kurikulum PIPS-SD 

Dari perspektif teori “skema” dan 
“alat-alat psikologis”, maka implikasinya 
adalah, bahwa struktur muatan kurikulum 
PIPS-SD bukan didasarkan dan diturunkan 
dari struktur disiplin ilmu (a structured-
oriented curriculum), melainkan harus 
relevan, fungsional, dan berkaitan dengan 
struktur skematik individual dan sosio-
kultural siswa. 

Seperti dikatakan Davidson 
(Russell, 1993), bahwa “Since its beginings 
in the 1870s, composition [of curriculum] 
has generally been thought to teach not a 
discipline, a body of know-ledge, a content, 
but a "conceptual scheme" waiting for 
content”. Komposisi kurikulum yang 
dimaksudkan Davidson adalah “as a gene-
ralizable skill or competence or cultural 
attainment on the part of the student that is 
applicable to any discipline, profession, or 
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content area”. Pandangan ini secara prin-
sipial berbeda dengan Bruner (1978) yang 
merekomen-dasikan bahwa kurikulum 
harus memuat struktur keilmuan. 

Dari hasil-hasil implementasi 
pemikiran Bruner dalam pengembangan 
struktur muatan kurikulum PIPS-SD,  baik 
dari segi teoretik maupun praktik masih 
kontroversi, dan sebagian besar memper-
lihatkan kegagalan.  

Shaver (Lybarger, 1991) me-
mandang bahwa pemikiran kurikulum 
Brunerian akan membawa membawa 
konsekuensi dan resiko bagi terjadinya 
“fragmentasi skala tinggi” dilihat dari sisi 
siswa. Juga bisa mengancam eksistensi 
PIPS-SD sebagai program pendidikan anak 
(Barr, Barth, & Shermis, 1977; Wyner & 
Farquhar, 1991; Lybarger, 1991).  

Secara konseptual kurikulum ala 
Bruner juga dipandang dapat menimbulkan 
banyak persoalan. Kegagalan Bruner 
dengan timnya dalam mengembang 
MACOS (Man: A Course of Study) 
merupakan gambaran kesulitan konseptual 
yang dihadapi (Hasan, 1993:97). Hasil 
kajian Savage & Amstrong (1996:103) juga 
mengungkapkan bahwa bahan-bahan yang 
dikembangkan oleh University of Georgia di 
dalam program MACOS hingga tahun 
1990an masih sedikit mendapat perhatian 
di dalam pengembangan substansi prog-
ram PIPS-SD, dan hanya beberapa sekolah 
saja yang masih menggunakan. Salah satu 
faktornya adalah karena masih terdapat 
kontroversi dalam hal muatan. Penerapan 
kurikulum model Brunerian yang 
berorientasi esensialistik juga dipandang 
dapat mendistorsi atau merusak self-
concept siswa (Sumantri, 2002); terutama 
dalam rangka pembentukan “jati-diri” atau 
“karakter” siswa (Hasan, 2002:20).  

Hasil hasil-kajian mutakhir dari 
perspektif multikultural dari Jegede & 
Aikenhead (2000), Zamroni (2001), Stanley 
& Brickhouse (2001), Ogawa (2002) juga 
menyimpulkan bahwa keniscayaan kuriku-
ler esensialistik semacam itu, dapat 
menghambat perkembangan tahapan 
progresif anak, mendistorsi atau merusak 
genuine concepts, indigenous science, atau 
spontaneous concept siswa tentang alam 

semesta yang dibangun dan dikembangkan 
dari keseharian pengalaman personal, 
sosial dan kulturalnya di masyarakat; 
mencabut siswa dari situasi nyata yang 
menjadi basis pembentukan dan penggu-
naannya; kurang bermakna bagi siswa; dan 
menunjukkan adanya “hegemoni atau 
imperialisme pendidikan” atas diri siswa.  

Bila dicermati, kelemahan dan 
kegagalan pemikiran Bruner sesungguhnya 
lebih terletak pada “orientasi keilmuan” 
dari struktur muatan kurikulum yang 
sesungguhnya merupakan hasil penarikan 
implikasi yang terlalu jauh dari teori Piaget, 
dan “prinsip difusi” kurikulum yang 
diajukan; bukan pada kerangka konsep-
tualnya tentang hakikat dari struktur 
pengetahuan. Sebab, hakikat struktur 
keilmuan sebagai “relasi atau keterkaitan” 
antarskema, sejalan dengan pandangan 
Piaget dan Vygotsky tentang struktur 
internal siswa.  

Dengan mendasarkan penyusun-
an struktur isi kurikulum PIPS-SD pada 
teori struktur internal anak, maka struktur 
muatan kurikulum PIPS-SD secara kate-
gorik perlu memuat: (1) struktur substantif/ 
konseptual, (2) struktur sintektik/ prose-
dural, dan (3) struktur normatif/ afektif, 
sebagai kesatuan struktur muatan 
kurikulum. 

 

Struktur Substantif 

Struktur substantif dimaksudkan 
sebagai jalinan atau relasi antar-materi 
kurikulum (bahan, pengalaman, dan 
aktivitas) yang saling berkaitan penuh 
makna sebagai kesatuan struktur substantif 
kurikulum. Struktur substantif ini akan 
memberikan “konsepsi yang sama, jelas, 
dan utuh” kepada siswa di dalam: (a) 
merumuskan pertanyaan, (b) menemukan 
cara yang tepat untuk memperoleh dan 
menafsirkan data, (c) menyediakan kerang-
ka berpikir, bersikap, dan bertindak, dan (d) 
membangun pengertian, nilai, sikap, dan 
tindakannya, terhadap berbagai realitas, 
fenomena, masalah, dan/atau kasus-kasus 
yang dihadapi di dalam latar kehidupan 
personal dan sosialnya.  
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Dilihat dari sumbernya, struktur 
substantif kurikulum PIPS-SD secara 
eklektik terdiri dari dua jenis pengetahuan, 
yaitu:  

(a) pengetahuan “fungsional” (functional 
knowledge) atau dalam terma 
Vygotsky disebut “pengetahuan 
spontan/keseharian” (spontaneous 
or everyday knowledge), “konsep 
asli” (genuine concepts) (Ellis, 1998; 
Wells, 2000), atau Ogawa (2002) 
menyebut sebagai “pengetahuan 
asli” (indigenous science) yang 
dibangun oleh siswa dari realitas dan 
pengalaman personal, sosial, dan 
kulturalnya di dalam keseharian hidup 
masyarakatnya.  

Penggunaan pengetahuan fungsi-
onal/keseharian ini, tidak hanya 
memudah kan siswa, tetapi juga 
menghindari terjadinya “dekonteks-
tualisasi” muatan PIPS-SD akibat 
tuntutan ke arah berpikir formal di 
sekolah. Sehingga, siswa tidak bisa 
lagi berkaitan langsung dan dekat 
dengan pengalaman dunia kehidupan 
nyata di mana dia terlibat langsung 
atau berdekatan dengannya. Bila ini 
terjadi, siswa akan tercerabut dari 
pokok materi yang ada di dalam 
pengalaman hidup (the subject matter 
of life-experience), dan minat sosial 
siswa yang permanen pun akan 
hilang (Dewey, 1964). 

(b) pengetahuan “non-fungsional” (non-
functional knowledge) atau “pengeta-
huan ilmiah” (scientific  knowledge) 
dari disiplin ilmu-ilmu (sosial dan non-
sosial) yang dipandang memiliki 
tingkat keterkaitan dengan struktur 
pengetahuan siswa, dan bisa mendu-
kung terciptanya keutuhan jalinan 
tema kajian (Hasan, 1993; Somantri, 
2001; Wiriaatmadja, 2003; Suma-
atmadja, 2003). 

Prinsip eklektisisme di dalam 
pengembangan struktur substantif kuriku-
lum, akan memberikan kepada PIPPS-SD 
dua kekuatan yang bersifat komple-
menter—meminjam istilah Capra (2000)--, 
yaitu “ekologisme” personal dan sosio-
kultural dan “egoisme” keilmuan.  

Dalam wacana teoretis dan episte-
mologis dewasa ini, dengan maraknya 
kajian-kajian keilmuan dalam perspektif 
lintas-budaya, prinsip eklektis-isme 
antara “pengetahuan alamiah” (natural 
science) dengan “pengetahuan ilmiah” 
(scientific science) semakin menjadi 
keniscayaan di dalam penyusunan struktur 
isi kurikulum posmodernisme. Para pakar 
menyebutnya sebagai eklektik antara 
“western science” dengan “native reality” 
(Kawagley & Barnhardt, 2000); “indigenous 
science” dan “western science” (Michie, M. 
(2001); “western sciences” dan “aboriginal 
sciences” (Aikenhead, 2002).  

Secara teoretik, sesungguhnya 
pula pengetahuan fungsional atau ke-
seharian memiliki kesamaan dengan 
pengetahuan ilmiah. Keduanya sama-sama 
dibangun atas dasar kesadaran diri subyek 
atas realitas yang dialami (Hasan, 1993; 
Somantri, 2001; Wiriaatmadja, 2003; 
Sumaatmadja, 2003). Perbedaannya lebih 
terletak pada derajat abstraksi, generalitas, 
sistematisasi organisasi, dan kontrol 
terhadap proses dan hasilnya (Well, 2000).  

Perkembangan baru dalam para-
digma penyusunan kurikulum ini, membuat 
wacana tentang perlunya penyederhanaan, 
simplifikasi, stilasi, atau modifikasi struktur 
disiplin ilmu-ilmu sosial kurang relevan lagi 
untuk menjadi diskusi akademik dalam 
konteks pengembangan struktur substantif 
dalam PIPS-SD.  

Dalam konteks paradigma baru ini 
pula, belakangan lahir konsep “Science for 
All” dalam pendidikan sains, atau 
”Realistic Mathematics Education (RME)” 
untuk siswa SD yang diperkenal-kan 
pertama kali tahun 1968 oleh Hans 
Freudenthal dari Universitas Utrect. 

mathematics must be connected to reality, 
stay close to children and be relevant to 
society, in order to be of human value. 
Instead of seeing mathematics as subject 
matter that has to be transmitted. Education 
should give students the "guided" 
opportunity to "re-invent" mathematics by 
doing it. This means that in mathematics 
education, the focal point should not be on 
mathematics as a closed system but on the 
activity, on the process of mathematization 

(Freudenthal, 1968, cetak miring dari 
penulis). 
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Berdasarkan kecenderungan baru  
itu pula, maka menjadi suatu keniscayaan 
bagi pengembang kurikulum PIPS-SD 
untuk melakukan gerakan pembaharuan 
serupa, dan tidak lagi bersikukuh terhadap 
pandangan lama bahwa PIPS-SD harus 
dikembangkan berdasarkan struktur disiplin 
ilmu semata, ala Brunerian. 

Struktur Sintaktik  

Struktur sintaktik dimaksudkan 
sebagai jalinan atau relasi antar-muatan 
kurikulum yang saling berkaitan penuh 
makna di antara berbagai jenis prosedur, 
yang dapat memfasilitasi siswa di dalam 
hal: (a) pendekatan, strategi, cara, teknik, 
keterampilan, proses, dan/atau prosedur 
dalam mengkaji, menguji,  memperluas, 
dan membangun pengertian, nilai, sikap, 
dan tindakannya; (b) prinsip-prinsip dan 
kriteria-kriteria yang harus ditaati ketika 
menggunakan atau menerapkan pendekat-
an, strategi, cara, teknik, keterampilan, 
proses, dan/atau prosedur tersebut untuk 
mengkaji, menguji, menginterpretasi, dan 
membangun pengertian, nilai, sikap, dan 
tindakannya. 

Seperti pada struktur substantif di 
atas, struktur sintaktik muatan kurikulum 
PIPS-SD, secara eklektik juga mencakup 
dua jenis struktur sintaksis yang bersifat 
komplementer, yaitu:  

(1) struktur sintaksis keseharian,  yang 
telah dimiliki dan dipraktikkan siswa 
dalam realitas kehidupan keseharian, 
khususnya dalam cara-cara: (a) “me-
ngaitkan” pengetahuan, nilai, keteram 
pilan, dan sikap yang sudah ada di 
dalam dirinya dengan pengalaman-
pengalaman baru yang mereka 
peroleh; dan (b) “membangun” penge-
tahuan, nilai, keterampilan, dan sikap 
dari pengalaman kesehariannya 

(2) struktur sintaksis keilmuan (sosial 
dan non-sosial) yang dipandang 
memiliki keterkaitan dengan struktur 
sintaksis siswa; didasarkan pada 
pertimbangan kemungkinan aplikasi-
nya oleh siswa SD; sesuai dengan 
karakteristik bidang kajian PIPS-SD; 
dan sudah diadaptasi, dimodifikasi, 
khusus untuk kepentingan pembelajar 
an PIPS-SD. 

Sebagai substansi kurikulum 
PIPS-SD penggunaan kedua jenis struktur 
sintaksis tadi secara eklektik bukan 
dimaksudkan untuk melatih siswa ke arah 
penguasaan pendekatan, strategi, cara, 
teknik, keterampilan, proses, dan prinsip-
prinsip dan kriteria-kriteria keilmuan; 
melainkan lebih pada upaya untuk mem-
perkuat dan memperluas “operasi-operasi” 
(operations) dasar yang terdapat di dalam 
struktur atau organisasi tindakan-tindakan 
anak.  

Dalam keseluruhan struktur materi 
yang digagas di dalam penyusunan ini, 
struktur sintaktik perlu mendapatkan 
penekanan (tetapi selama ini terabaikan 
dalam praktik kurikulum PIPS-SD), karena 
berkaitan erat dan harus mendukung 
kepada pengembangan kompetensi-
kompetensi dasar PIPS-SD yang 
dirumuskan dan menjadi tujuan utama.  

Dengan demikian, struktur sintak-
sis harus secara langsung pula berkaitan 
dan memberikan makna bagi pencapaian 
kompetensi-kompetensi person al-sosial-
intelektual yang akan dikembang-kan, 
tanpa melepaskan faktor keterkaitan atau 
jalinan struktural dan fungsionalnya dengan 
struktur-struktur materi yang lain; serta 
harus mendukung upaya siswa 
menggunakan pendekatan, strategi, cara, 
teknik, keterampilan, proses, dan/atau 
prosedur; serta prinsip-prinsip dan kriteria-
kriteria tersebut di dalam melakukan 
aktivitas pengkajian, pengujian, perluasan, 
dan pembangunan pengertian, nilai, sikap, 
dan tindakannya di dalam latar kehidupan 
personal dan sosialnya.  

 

Struktur Normatif/Afektif  

Struktur normatif/afektif (Corn-
bleth, 1991:38), atau dalam istilah Piaget 
disebut “skema afektif” (Thomas, 1978: 
295), dimaksudkan sebagai jalinan atau 
relasi antar-muatan: nilai-nilai (values), 
norma-norma (norms) dan sikap-sikap 
(attitudes) sebagai suatu kesatuan struktur 
normatif/ afektif. Pemilihan nilai, norma, 
atau sikap tersebut berdasarkan kela-
yakannya dari sisi standar etika, budaya, 
moral, agama, maupun estetika (Philips, 
1987).  
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Nilai, norma, moral, dan sikap 
tersebut secara eklektik dapat bersumber 
dari nilai, norma, dan sikap yang terdapat di 
dalam agama, budaya, hukum, moral, ilmu 
pengatahuan, etika, maupun estetika yang: 
(1) menjadi kesepakatan umum atau 
bersama, di kalangan masyarakat luas dan 
komunitas PIPS-SD; dan (2) yang dimiliki 
dan menjadi acuan personal siswa dalam 
berpikir, bersikap, dan bertindak dalam latar 
kehidupan personal dan sosio-kulturalnya. 
Kedua jenis muatan struktur normatif/afektif 
tersebut secara sinergis harus mampu 
mendukung, memperkuat, memperluas, 
dan/atau mepenyusunan struk tur 
normatif/afektif yang terdapat di dalam diri 
siswa.  

Berkenaan dengan muatan 
struktur normatif/afektif yang masih kontro-
versi yang ada di “wilayah tabu” (closed 
areas) seperti disarankan oleh Hunt dan 
Metcalf (1955)  hingga kini belum ada 
kesepakatan di kalangan pakar PIPS-SD di 
Indonesia, juga belum ada penelitian yang 
dilakukan dan mendukung signifikansinya. 
Oleh karena itu, hal tersebut dipandang 
masih belum perlu dimasukkan dalam 
penyusunan struktur muatan kurikulum 
PIPS-SD. 

Penyusunan struktur muatan 
kurikulum PIPS-SD secara keseluruhan 
dapat digambarkan sebagai berikut. 

 
Gambar 3 

Struktur Muatan Kurikulum PIPS-SD  

 

Simpulan dan Saran 

Pola organisasi isi kurikulum 
PIPS-SD tidak dikembangkan berdasarkan 
pola organisasi isi struktur disiplin ilmu, 
melainkan diorganisasi secara sistemik 
sebagai pengalaman-pengalaman belajar 
bersifat pedagogis, sosiokultural, psikologis 
berdasarkan prinsip “a student’s psycho-
logical, sociocultural, and intellectual 
horizons reconstructions character-based”, 

yang bercirikan: (1) kontekstual—personal 
dan sosiokultural; (2) keterjalinan tematikal 
penuh makna antara satu dengan yang lain 
sebagai sebuah totalitas atau kesatuan isi 
kurikulum; (3) mengembangkan kompeten-
si-kompetensi personal, sosial, dan 
intelektual, siswa; dan (4) memungkinkan 
terjadinya penyusunan-penyusunan  terha-
dap muatan, operasi-operasi dan fungsi-
fungsi internal siswa, sebagai esensi dari 
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pola organisasi isi kurikulum PIPS-SD 
konstruktivistik. 

Struktur isi kurikulum PIPS-SD 
tidak disusun berdasarkan struktur isi 
disiplin ilmu, melainkan sejauh memiliki 
relevansi dengan struktur internal siswa 
yang dibangun dari hasil pengalaman-
pengalaman personal dan sosiokulturalnya 
di dalam kehidupan masyarakat, yang 
mencakup: (1) struktur substantif, yang 
secara eklektik memuat pengetahuan 
“fungsional” dan “non-fungsional”; (2) 
struktur sintaktik, yang secara eklektik 
memuat struktur sintaksis keseharian siswa 
dan struktur sintaksis keilmuan; dan (3) 
struktur normatif/afektif, yang memuat nilai-
nilai, norma-norma, dan sikap-sikap, yang 
sudah menjadi kesepakatan umum atau 
bersama di kalangan komunitas PIPS-SD 
dan masyarakat luas; dan nilai-nilai, norma-
norma, dan sikap-sikap personal dan 
sosiokultural siswa. 

Berdasarkan hasil kajian ini, 
disarankan: 

1. Para pakar, pengembang, dan praktisi 
PIPS-SD seyogianya lebih memahami 
dan menyikapi integralitas organisasi 
dan struktur muatan kurikulum PIPS-SD 
bukan dilihat dari penggunaan konsep 
dan keterampilan disiplin ilmu secara 
terintegrasi, melainkan lebih pada 
integralitas aspek-aspek atau dimensi-
dimensi kajian kurikulernya. Hal ini 
dipandang mendasar guna mendukung 
sifat keterpaduan Pendidikan IPS-SD, 
dan agar secara programatik PIPS-SD 
benar-benar menjadi wahana konstruk-
tivistik yang tidak  boleh lepas dari 
realitas dan persoalan kehidupan 
masyarakat, yang hakikatnya “berdi-
mensi jamak”. 

2. Para pakar dan pengembang kurikulum 
PIPS-SD seyogianya mengembangkan 
organisasi dan struktur isi kurikulum 
didasarkan pada prinsip “a student’s 
psychological, sociocultural, and 
intellectual horizons reconstructions 
character-based”, bukan berdasarkan 
pada “structure of discipline”. Hal ini 
penting agar organisasi dan struktur 
materi PIPS-SD lebih kontekstual, 
relevan, dan bermakna bagi siswa, dan 

tidak merusak “indigenous structure” 
yang telah terbentuk dan berkembang 
pada diri siswa. 

3. Para pakar, pengembang, dan praktisi 
Pendidikan IPS-SD perlu mengidentifi-
kasi tema-tema kajian kurikuler berda-
sarkan hasil-hasil kajian fenomenologis-
kontekstual yang lebih intensif, 
mendalam dari berbagai konteks sosio-
kultural di Indonesia, sehingga diperoleh 
tema-tema yang lebih kenyal terhadap 
keragaman kontekstualitas pembelajar-
an; dan agar integralitas organisasi dan 
struktur materi kuri-kulum PIPS-SD 
dapat dicapai secara optimal. 

4. Para pakar, pengembang PIPS-SD 
perlu melakukan pengkajian, identifikasi, 
pemetaan, dan penjabaran lebih jauh 
terhadap muatan dari masing-masing 
struktur isi kurikulum (substantif, 
sintaktik, dan normatif) yang dirumus-
kan di dalam disertasi ini, dengan 
melihat: (a) koherensinya dengan upaya 
pembentukan dan pengembangan 
kompetensi-kompetensi dasar, dan (b) 
relevansinya dengan kebutuhan dan 
konteks personal dan sosiokultural 
siswa sebagai titik tolak dan sasaran 
akhir pembentukannya, serta tidak 
semata-mata didasarkan pada struktur 
disiplin ilmu.  

5. Institusi pengembang tenaga kepen-
didikan (LPTK) perlu memasukkan 
kajian tentang perspektif konstruktiv-
isme-integratif di dalam matriks 
kurikulum ke-PIPS-SD-annya. Hal ini 
penting agar para calon guru SD 
memiliki visi yang jelas tentang status 
dan peran dirinya, siswa, PIPS-SD, 
organisasi struktur isi kurikulum, dan 
konteks pembelajaran bagi pencapaian 
proses dan hasil belajar siswa yang 
lebih bermakna baik personal maupun 
sosiokultural. 

6. Para penulis dan pengembang buku 
pegangan PIPS-SD untuk siswa dan 
guru perlu mengakomodasi dan 
memanfaatkan pola organisasi dan 
struktur isi kurikulum yang dirumuskan 
di dalam tulisan ini. Hal ini dimaksudkan 
agar organisasi dan struktur materinya 
lebih relevan dan bermakna bagi 
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kepentingan belajar siswa, menghindar-
kan siswa dari “verbalisme” dan 
kejenuhan belajar, yang bisa berakibat 
lebih jauh terhadap minat siswa SD 
untuk belajar PIPS. 

 
Pamekasan, 17 April 2006 
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