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Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa menganugerahkan 
nikmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga kami para penulis dapat 
menyelesaikan buku yang berjudul DASAR-DASAR PENDIDIKAN 
seperti yang diharapkan. 
 
Penulisan buku DASAR-DASAR PENDIDIKAN bertujuan untuk 
memperkaya referensi di bidang manajemen sistem pembelajaran. Di 
samping itu, buku ini juga dimaksudkan untuk membina dan 
mengembangkan kemampuan mahasiswa calon pendidik, praktisi 
pendidikan, mulai dari pendidik, dosen, penilik, pengawas, penentu 
kebijakan serta siapa saja yang menaruh minat dalam bidang pendidikan 
untuk menambah wawasan tentang apa, mengapa, dan bagaimana 
pendidik dalam mengimplementasikan pembelajaran di dalam kelas.  
 
Buku DASAR-DASAR PENDIDIKAN ini terdiri dari 11 bab yaitu:  
Bab 1 Landasan Pendidikan 
Bab 2 Asas Pendidikan 
Bab 3 Aliran Pendidikan 
Bab 4 Teori dan Pilar Pendidikan 
Bab 5 Lingkungan Pendidikan 
Bab 6 Konsep Dasar Pendidikan Karakter 
Bab 7 Strategi Pengembangan Ruang Kelas yang Berkarakter   
Bab 8 Pendidikan Seumur Hidup 
Bab 9 Konsep Inovasi Pendidikan 
Bab 10 Peran Tokoh-Tokoh Pendidikan Di Indonesia 
Bab 11 Permasalahan Pendidikan di Indonesia dan Solusinya 
 
Terima kasih dan penghargaan kami haturkan kepada pimpinan dan 
redaksi penerbit Yayasan Kita Menulis yang berkenan menerbitkan buku 
ini. Juga kepada semua pihak yang telah banyak memberikan dorongan 
kepada kami untuk menyelesaikan penulisan buku ini. Kami para penulis 
menyadari bahwa penulisan buku ini jauh dari kesempurnaan, oleh 
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karena itu kepada para pembaca, diharapkan kritik dan saran yang 
membangun bagi perbaikan buku ini masa mendatang. 
 
Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan meridhoi amal 
usaha ini. Aamiiin yaa Rabbal ‘Aalamiiin.  
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Bab 1 

Landasan Pendidikan 

 

 

 
1.1 Pendahuluan 
Landasan pendidikan  merupakan tumpuan, dasar, atau asas konseptual yang 
menyelubungi pendidikan secara keseluruhan. Biasanya yang dibahas terkait 
dengan landasan pendidikan ini adalah hakikat manusia sebagai makhluk 
pembelajar, situasi, proses, perubahan sosial, aliran pelaksanaan, hingga 
permasalahan-permasalahan pendidikan. 

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan 
manusia, karena di mana pun dan kapan pun di dunia terdapat pendidikan. 
Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk memanusiakan 
manusia itu sendiri, yaitu untuk membudayakan manusia atau untuk 
memuliakan manusia. Untuk terlaksananya pendidikan dengan baik dan tepat, 
diperlukan suatu ilmu yang mengkaji secara mendalam bagaimana harusnya 
pendidikan itu dilaksanakan. Ilmu yang menjadi dasar tersebut haruslah yang 
telah teruji kebenaran dan keampuhannya. Ilmu tersebut adalah ilmu 
pendidikan. Pendidikan tanpa ilmu perndidikan akan menimbulkan kecelakaan 
pendidikan.  

Meskipun pendidikan merupakan suatu gejala yang umum dalam setiap 
kehidupan masyarakat, namun perbedaan filsafat dan pendangan hidup yang 
dianut oleh masing-masing bangsa atau masyarakat dan bahkan individu 
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menyebabkan perbedaan penyelenggaraan kegiatan pendidikan tersebut. 
Dengan demikian, selain dari bersifat universal, pendidikan juga bersifat 
nasional. Sifat nasionalnya akan mewarnai penyelenggaraan pendidikan 
bangsa itu. Urusan utama pendidikan adalah manusia. Perbuatan pendidikan 
diarahkan kepada manusia untuk mengembangkan potensi-potensi dasar 
manusia agar menjadi nyata. Perubahan tuntutan yang terjadi dalam 
masyarakat, menghendaki peningkatan peranan pendidikan selanjutnya. 
Dengan demikian, wajarlah kiranya batasan atau konsep mengenai pendidikan 
selalu mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan keadaan akibat dari 
perkembangan kehidupan manusia atau perkembangan peradaban manusia 
dan perkembangan masyarakat. 

Landasan pendidikan sebagai tempat bertumpu atau dasar dalam melakukan 
analisis kritis terhadap kaidah-kaidah dan kenyataan tentang kebijakan dan 
praktik pendidikan. Landasan Pendidikan diperlukan dalam dunia pendidikan 
khususnya di negara kita Indonesia,agar pendidikan yang sedang berlangsung 
dinegara kita ini mempunyai pondasi atau pijakan yang sangat kuat karena 
pendidikan di setiap negara tidak sama.Untuk negara kita diperlukan landasan 
pendidikan berupa landasan hukum,landasan filsafat, landasan sejarah, 
landasan sosial budaya, landasan psikologi, dan landasan ekonomi. 

 

1.2 Pengertian Landasan Pendidikan 
Landasan pendidikan terdiri dari dua suku kata, yaitu kata landasan dan 
pendidikan. Untuk lebih jelasnya, maka dibawah ini penulis akan mencoba 
untuk memaparkannya. 

1.2.1 Pengertian Landasan 
Landasan adalah dasar tempat berpijak atau tempat di mulainya suatu 
perbuatan. Dalam bahasa Inggris, landasan disebut dengan istilah foundation, 
yang dalam bahasan Indonesia menjadi fondasi. Dalam membuat suatu 
bangunan, fondasi merupakan bagian yang sangat penting agar bangunan itu 
bisa berdiri tegak dan kokoh serta kuat. Tiang, genting, kaca, dan yang lain 
sebagainya, dalam suatu bangunan, tidak akan bisa berdiri dan menempel 
tanpa ada fondasi tersebut. 
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Jadi, dilihat dari pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
landasan adalah fondasi atau dasar tempat berpijaknya sesuatu. 

1.2.2 Pengertian Pendidikan  
Pendidikan berasal dari kata didik, kata ini mendapatkan awal me, sehingga 
menjadi mendidik, artinya memelihara dan memberi latihan. Dalam 
memelihara dan memberi latihan diperlukan adanya ajaran, tuntunan, dan 
pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Selanjutnya pengertian 
pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau 
sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya 
pengajaran dan pelatihan. 

Di bawah ini saya sampaikan beberapa pengertian pendidikan menurut para 
ahli, di antaranya : 

a. Pertama, menurut Ahmad D. Marimba (1989), pendidikan adalah 
bimbingan/pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap 
perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya 
kepribadian yang utama. 

b. Kedua, menurut A. Tafsir (2004), menyatakan bahwa pendidikan 
adalah bimbingan yang diberikan kepada seseorang agar ia 
berkembang secara maksimal. 

c. Ketiga, menurut John Dewey (1959), pendidikan adalah suatu proses 
pembaharuan makna pengalaman, hal ini mungkin akan terjadi dalam 
pergaulan biasa atau pergaulan orang dewasa dengan orang muda, 
mungkin pula terjadi secara sengaja dan di lembagakan untuk 
menghasilkan kesinambungan sosial. 

d. Keempat, menurut M.J. Langeveld (1957), pendidikan adalah setiap 
pergaulan yang terjadi antara orang dewasa dengan anak-anak 
merupakan lapangan dalam suatu keadaan dimana pekerjaan 
mendidik itu berlangsung. 

e. Kelima, menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 bab 1 ayat 1 dinyatakan 
bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 
didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 
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kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya 
dan masyarakat. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa landasan pendidikan secara singkat dapat 
dikatakan sebagai tempat bertumpu atau dasar dalam melakukan analisis kritis 
terhadap kaidah-kaidah dan kenyataan tentang kebijakan dan praktik 
pendidikan. Kajian analisis kritis terhadap kaidah dan kenyataan tersebut dapat 
dijadikan titik tumpu atau dasar dalam upaya penemuan kebijakan dan Pratik 
pendidikan yang tepat guna dan bernilai guna. Dengan kata lain, dapat 
dikatakan bahwa landasan pendidikan merupakan dasar bagi upaya 
pengembangan kependidikan dalam segala aspeknya. 

 

1.3 Fungsi Landasan Pendidikan  
Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi pendidikan mencakup beberapa 
poin di bawah ini. 

1. Sebagai pijakan utama yang kokoh dan adil untuk memastikan 
keadilan pendidikan seperti dalam landasan hukum pendidikan. 

2. Barometer utama untuk memastikan kualitas pendidikan yang terarah 
sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya. 

3. Landasan perlindungan hukum untuk menjaga keadilan dan 
kemerataan pendidikan. 

4. Perlindungan fungsi pendidikan pada pakemnya agar tidak 
disalahgunakan untuk hal yang buruk. 

 

1.4 Tujuan Landasan Pendidikan  
Sementara itu, tujuan atau hasil yang ingin dicapai melalui kajian landasan 
pendidikan adalah sebagai berikut. 

1. Pendidikan menjadi hak seluruh manusia tanpa syarat apa pun. 
2. Pemerataan pendidikan baik dari segi kuantitas maupun kualitas bagi 

seluruh umat manusia. 
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3. Terjaganya hak pendidikan bagi seluruh kalangan tanpa terkecuali. 
4. Pendidikan berfungsi sebagaimana mestinya, yakni memajukan dan 

membantu manusia untuk dan tidak disalahgunakan untuk hal yang 
negatif. 

 

1.5 Jenis Jenis Landasan Pendidikan  
Terdapat beberapa landasan yang dapat dijadikan sebagai titik tumpu dalam 
melakukan analisis kritis terhadap kaidah-kaidah dan kenyataan dalam rangka 
membuat kebijakan dan Pratik pendidikan, sebagaimana akan dibahas berikut 
ini (Cecep et al., 2021; Simarmata et al., 2021).  

1. Landasan Filosofis Landasan filosofis merupakan landasan yang 
berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan, yang berusaha 
menelaah masalah-masalah pokok dalampendidikan, seperti apakah 
pendidikan itu, mengapa pendidikan diperlukan, dan apa yang 
seharusnya menjadi tujuan pendidikan. Sehubungan dengan itu, 
landasan filosofis merupakan landasan yang berdasarkan atau bersifat 
filsafat. Sesuai dengan sefatnya, maka landasan filsafat menelaah 
sesuatu secara radikal, menyeluruh dan konseptual yang 
menghasilkan konsepsi-konsepsi mengenai kehidupan dan dunia.  

2. Landasan Sosiologis Pendidikan merupakan peristiwa sosial yang 
berlangsung dalam latar interaksi sosial. Dikatakan demikian, karena 
pendidikan tidak dapat dilepaskan dari upaya dan proses saling 
memengaruhi antara individu yang terlibat di dalamnya. Dalam posisi 
yang demikian, apa yang dinamakan pendidik dan peserta didik, 
menunjuk kepada dua istilah yang dilihat dari kedudukannya dalam 
interaksi sosial. Artinya, siapa yang bertanggungjawab atas perilaku 
dan siapa yang memilki peranan penting dalam proses mengubahnya. 
Karena itu, proses pendidikan untuk menunjukkan siapa yang 
menjadi pendidik dan siapa yang menjadi peserta didik secara 
permanen, karena keduanya dapat saling berubah fungsi dan 
kedudukan.  
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3. Landasan Hukum Pendidikan merupakan peristiwa multidimensi, 
bersangkut paut dengan berbagai aspek kehidupan manusia dan 
masyarakat. Kebijakan, penyelenggaraan, dan pengembangan 
pendidikan dalam masyarakat perlu disalurkan oleh titik tumpu 
hukum yang jelas dan sah. Dengan berlandaskan hukum, kebijakan, 
penyelenggaraan, dan pengembangan pendidikan dapat terhindar dari 
berbagai benturan kebutuhan. Setidaknya dengan landasan hukun 
segala hak dan kewajiban pendidik dapat terpelihara.  

4. Landasan Kultural Peristiwa pendidikan adalah bagian dari peristiwa 
budaya. Hal tersebut dikarenakan pendidikan dan kebudayaan 
mempunyai hubuangan timbal balik. Kebudayaan dapat dilestarikan 
dan dikembangkan dengan jalan mewariskannya  

5. dari satu generasi ke genarasi berikutnya melalui pendidikan, baik 
pendidikan informal, nonformal, maupun formal.  

6. Landasan Psikologis Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan 
manusia. Oleh sebab itu, landasan psikologis merupakan salah satu 
landasan yang penting dalam bidang pendidikan. Landasan psikologis 
pendidikan terutama tertuju kepada pemahaman manusia, khususnya 
berkenaan dengan proses belajar manusia. Pemahaman terhadap 
peserta didik, terutama sekali yang berhubungan dengan aspek 
kejiwaan, merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam 
pendidikan. Olh karena itu, hasil kajian dan penemuan psikologis 
sangat diperlukan penerapannya, pengetahuan tentang aspek-aspek 
pribadi, urutan, dan ciri-ciri partumbuhan setiap aspek, dan konsep 
tentang cara-cara yang paling tepat untuk pengembangan 
kepribadian.  

7. Landasan Ilmiah dan Teknologi Pendidikan dengan ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan seni mempunyai kaitan yang sangat erat. 
Hal tersebut karena bagian utama dalam pendidikan, terutama dalam 
bentuk pembelajaran. Oleh karena itu, pendidikan berperan sangat 
penting dalam pewarisan dan pengetahuan, teknologi, dan seni. 
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa landasan ilmiah dan 
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teknologi dijadikan sebagai landasan dalam menentukan kebijakan 
dan praktik pendidikan.  

8. Landasan Ekonomi Manusia pada umumnya tidak lepas dari 
kebutuhan ekonomi. Sebab kebutuhan dasar manusia membutuhkan 
ekonomi. Dunia sekarang ini tidak hanya ditimbulkan oleh dunia 
politik, melainkan juga masalah dari ekonomi. Pertumbuhan ekonomi 
menjadi tinggi, dan penghasilan negara bertambah walaupun utang 
luar negeri cukup besar dan penghasilan rakyat kecil masih minim. 
Perkembangan ekonomi pun menjadi pengaruh dalam bidang 
pendidikan.  

9. Landasan sejarah memberikan peranan yang penting karena dari 
suatu landasan sejarah itu bisa membuat arah pemikiran kepada masa 
kini. Bidang pendidikan terlebih dahulu memeriksa sejarah tentang 
pendidikan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Dengan 
demikian, setiap bidang kegiatan yang ingin dicapi manusia untuk 
maju, pada umumnya dikaitkan dengan bagaimana keadaan bidang 
tersebut pada masa lampau. Demikian juga halnya dengan bidang 
pendidikan. Sejarah pendidikan merupakan bahan pembanding untuk 
memajukan pendidikan suatu bangsa. 

10. Landasan Religius Landasan religius merupakan landasan yang 
paling mendasari dari landasanlandasan pendidikan, sebab landasan 
agama adalah landasan yang diciptakan oleh Allah swt. Bahkan 
setiap pendidikan nasional mengharuskan setiap peserta didik 
mengikuti pendidikan agama. Karena sistem pendidikan agama 
diharapkan sebagai penyeru pikiran-pikiran produktif dan 
berkolaborasi dengan kebutuhan zaman yang semakin modern. 
Pendidikan agama adalah hak setiap peserta didik dan bukan negara 
atau organisasi keagamaan 
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1.6 Landasan Landasan Pendidikan di 
Indonesia  
Landasan pendidikan di Indonesia, terdiri dari pijakan-pijakan yang meliputi 
bermacam bidang, di antaranya adalah sebagai berikut ini. 

1.6.1 Landasan Yuridis Pendidikan  
Landasan yuridis atau landasan hukum pendidikan adalah seperangkat asumsi 
yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai titik 
tolak dalam rangka pengelolaan, penyelenggaraan dan kegiatan pendidikan 
dalam suatu sistem pendidikan nasional. 

Landasan yuridis tentang pendidikan Indonesia, antara lain: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional 
3. Berbagai Peraturan Pemerintah (PP) yang berkenaan dengan 

pendidikan yang menyertainya. 

Berbagai peraturan pemerintah yang dimaksud antara lain: 

1. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang “Pendidikan 
Prasekolah”, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang 
“Pendidikan Dasar”. 

2. Peraturan Pemerintah No. 29 tentang “Pendidikan Menengah”, 
3. Peraturan Pemerintah No. 30 dan No. 31 Tahun 1999 tentang 

“Pendidikan Tinggi”, 
4. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar 

Sekolah. 

Dengan diundangkannya UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional sebagai pengganti UU RI No. 2 Tahun 1989 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional, kedepannya sangat memungkinkan untuk 
diterbitkan berbagai peraturan pemerintah pengganti berbagai PP tersebut di 
atas. 
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Jika kita membaca pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945, di dalamnya 
akan ditemukan secara tersirat cita-cita pendidikan nasional, yakni “untuk 
mencerdaskan kehidupan bangsa”. Selanjutnya Pasal 31 UUD Negara RI 
Tahun 1945 secara tersurat menyatakan bahwa: 

1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan. 
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan 

pemerintah wajib membiayainya. 
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 

pendidikan nasional, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 
yang diatur denga n undang-undang. 

4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 
20% dan anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran 
pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan 
penyelenggaraan pendidikan nasional. 

1.6.2 Landasan filosofis/ filsafat pendidikan  
Landasan filosofis/ filsafat pendidikan merupakan landasan yang berkaitan 
dengan makna atau hakikat pendidikan, yang berusaha menelaah masalah-
masalah pokok dalam pendidikan, seperti apakah pendidikan itu, mengapa 
pendidikan diperlukan, dan apa yang seharusnya menjadi tujuan pendidikan. 
Berbicara tentang landasan filosofis pendidikan juga berarti berkenaan dengan 
tujuan filosofis suatu praktik pendidikan sebagai sebuah ilmu. Oleh karena itu, 
kajian yang dapat dilakukan untuk memahami landasan filosofis pendidikan 
adalah dengan menggunakan pendekatan filsafat ilmu yang meliputi tiga 
bidang kajian yaitu: ontologi, epistemologi dan aksiologi 

1.6.3 Landasan Religius Pendidikan  
Pembangunan ilmu pengetahuan yang menguatkan keberagamaan, keyakinan, 
atau keimanan peserta didik sehingga tujuan pendidikan untuk membangun 
manusia yang beriman dan bertakwa serta berkepribadian luhur dapat dicapai 
secara optimal. Dalam konteks religius, pendidikan adalah hal yang sangat 
bergantung pada keimanan dan keyakinan peserta didik masing-masing. 
Pendidikan adalah hal yang harus berdasarkan keinginan peserta didiknya 
sendiri, bukan paksaan atau dorongan dari orang atau bahkan instansi dan 
lembaga lain. 
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1.6.4 Landasan Ilmiah Pendidikan   
Landasan ilmiah atau landasan teori pendidikan merupakan landasan teori 
yang digunakan untuk mengkaji dan mempelajari berbagai ilmu yang 
berhubungan langsung dengan pendidikan dari segala bidang yang 
menyelimutinya. Untuk lebih jelasnya akan langsung disampaikan melalui 
contohnya di bawah ini. 

Contoh Landasan Pendidikan Ilmiah  

Landasan ilmiah pendidikan dapat meliputi landasan ilmiah pendidikan, yaitu 
landasan psikologis pendidikan, landasan sosiologis pendidikan, landasan 
antropologis pendidikan, landasan historis pendidikan, dan landasan ekonomi 
pendidikan. Berikut adalah masing-masing pemaparannya. 

1.6.5 Landasan Psikologis Pendidikan  
Landasan Psikologis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari 
hasil studi disiplin psikologi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktik 
pendidikan (Yatimah, 2017) Di dalam hubungan pendidikan dengan psikologi, 
pendidik harus mampu memahami perubahan yang terjadi pada diri individu, 
baik perilaku, perkembangan maupun pertumbuhannya. 

Atas dasar itulah pendidik perlu memahami landasan pendidikan dari sudut 
psikologis. Selain itu, psikologi dan pendidikan merupakan kesatuan yang 
sangat sulit dipisahkan. Subjek dan objek pendidikan adalah manusia, 
sedangkan psikologi menelaah gejala-gejala perilaku dan perkembangan 
psikologis dari manusia. 

1.6.6 Landasan Sosiologis Pendidikan  
Landasan sosiologis pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber 
dari hasil studi disiplin sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam rangka 
praktik pendidikan (Yatimah, 2017). Dalam hal ini, sebagai pendidik kita harus 
mempelajari permasalahan sosial semacam Individu dan Masyarakat serta 
Implikasinya terhadap pendidikan. 

Dalam proses sosialisasi setiap individu sesuai dengan statusnya dituntut untuk 
belajar tentang berbagai peranan dalam konteks kehidupan masyarakatnya 
sehingga mereka mampu hidup bermasyarakat dan memasyarakat. 
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Implikasi dari konsep individu dan masyarakat sebagaimana diuraikan di atas, 
antara lain bahwa: 

1. Pendidikan perlu dilakukan terhadap individu demi terciptanya 
konformitas di dalam masyarakat. 

2. Dalam konteks tersebut, pendidikan sangat identik dengan sosialisasi. 

1.6.7 Landasan Antropologis Pendidikan  
Landasan antropologis pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber 
dari hasil studi disiplin antropologi yang dijadikan titik tolak dalam rangka 
praktik pendidikan (Yatimah, 2017). 

Terdapat hubungan timbal balik antara pendidikan dan kebudayaan. 
Kebudayaan menjadi input bagi pendidikan, antara lain dapat kita pahami 
bahwa: 

1. Kebudayaan milik suatu masyarakat yang berupa nilai-nilai dan 
gagasan-gagasan akan menggariskan tujuan pendidikan, 

2. Wujud kebudayaan berupa nilai-nilai, norma-norma, gagasan-
gagasan dan wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas 
berpola dari suatu masyarakat akan menjadi isi (kurikulum) dan cara-
cara (metode) pendidikan, 

3. Wujud fisik berupa bangunan, bendabenda, dan uang merupakan 
sarana, alat, dan biaya yang digunakan dalam pendidikan. 

Sebaliknya, pendidikan berfungsi untuk melestarikan kebudayaan masyarakat 
(fungsi konservasi), dan berfungsi pula dalam rangka mengembangkan 
kebudayaan masyarakat (fungsi kreasi). 

1.6.8 Landasan Historis Pendidikan  
Landasan historis pendidikan merupakan seperangkat konsep dan praktik masa 
lampau sebagai titik tolak sistem pendidikan masa kini yang terarah ke masa 
depan (Yatimah, 2017). Pendidikan masa kini tidak terwujud begitu saja secara 
tiba-tiba, melainkan merupakan kesinambungan dari pendidikan pada masa 
lampau. 

Dalam kesinambungan tersebut, konsep dan praktik pendidikan masa lampau 
yang dipandang baik dan berguna akan tetap dipertahankan, sedangkan konsep 
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dan praktik pendidikan yang dipandang tidak baik dan tidak berguna atau 
keliru akan diperbaiki atau dikembangkan sehingga berbeda dengan konsep 
dan praktik pendidikan masa lampau. 

Landasan historis pendidikan Indonesia, antara lain mencakup landasan 
historis pendidikan: 

1. zaman purba, 
2. zaman kerajaan Hindu-Budha, 
3. zaman kerajaan Islam, 
4. zaman pengaruh Portugis dan Spanyol, 
5. zaman kolonial Belanda, 
6. zaman pendudukan Jepang, 
7. pendidikan periode 1945-1969, 
8. pendidikan pada masa PJP I (1969)-1993). 

1.6.9 Landasan Ekonomi Pendidikan  
Menurut Pepelasis, dkk dalam (Yatimah, 2017) faktor-faktor yang sangat 
penting dalam ekonomi (pembangunan) adalah sumber daya alam, sumber 
daya manusia, akumulasi odal, teknologi dan kewiraswastaan, serta sosio-
budaya. 

Faktor ekonomi ang sangat berkesesuaian dengan pendidikan adalah sumber 
daya manusia  (Mudyahardjo dalam Yatimah, 2017). Oleh karena itu, ditinjau 
dari sudut pandang ekonomi, pendidikan adalah human investment atau upaya 
penanaman modal pada diri manusia (Muchtar dalam Yatimah, 2017, hlm. 
134). Pendidikan diarahkan untuk menghasilkan tenaga kerja yang produktif 
dalam menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. 

Terdapat hubungan antara pendidikan dan ekonomi, antara lain melalui 
pendidikan tenaga kerja produktif dapat dihasilkan. Sebaliknya, pelaksanaan 
pendidikan memerlukan sejumlah dana yang harus dimanfaatkan secara efisien 
dan efektif. 
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2.1 Pendahuluan 
Pendidikan adalah sebuah proses pemartabatan manusia menuju puncak 
optimasi potensi kognitif, afektif, dan psikotomorik yang dimilikinya, dan 
pendidikan juga merupakan proses membimbing, melatih, memandu manusia 
agar terhindar dari kebodohan dan pembodohan, pendidikan juga dapat 
dijadikan sebagai proses elevasi yang dilakukan secara nondiskriminasi, 
dinamis dan intensif menuju kedewasaan individu, yang dilakukan secara 
kontinyu dengan sifat yang adaptif dan nirlimit atau tiada akhir. Tugas dan 
fungsi utama pendidikan adalah membangun manusia yang beriman, cerdas 
dan kompetitif.  

Selain itu, fungsi pendidikan harus menanamkan keyakinan kepeda peserta 
didik bahwa untuk mencapai kemajuan bangsa yang lebih baik dimasa yang 
akan datang haruslah dengan ilmu pengetahuan. Secara teknis dan 
kelembagaan, pendidikan berfungsi untuk memfasilitasi proses pembelajaran 
bagi peserta didik, sehingga ia mampu mentransmisi pengetahuan yang 
diperolehnya dengan baik dan efektif. Tujuan pendidikan menurut Junaid 
(2012) adalah untuk mengmbangnkan potensi peserta didik agar menjadi 
manusia yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, 
kreatif, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab. 
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Sasaran pendidikan adalah manusia. Pendidikan bermaksud membantu peserta 
didik untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi kemanusiaannya. Potensi 
kemanusiaan merupakan benih kemungkinan untuk menjadi manusia. Tugas 
mendidik hanya mungkin dilakukan dengan benar dan tepat tujuan, jika 
pendidik memiliki gambaran yang jelas tentang siapa manusia itu sebenarnya. 
Pemahaman pendidik terhadap sikap hakikat manusia akan membentuk peta 
tentang karateristik manusia. Peta ini akan menjadi landasan serta memberi 
acuan bagi pendidik dalam bersikap, menyusun strategi, metode, dan teknik, 
serta memilih pendekatan dan orientasi dalam merancang dan melaksanakan 
komunikasi di dalam interaksi edukatif. Gambaran yang benar dan jelas 
tentang manusia itu perlu dimiliki oleh pendidik adalah karena adanya 
pengembangan sains dan teknologi yang pesat. Oleh karena itu, adalah sangat 
strategis jika pembahasan tentang hakikat manusia ditempatkan pada bagian 
pertama dari seluruh pengkajian tentang pendidikan (Hangestiningsih, Zulfiati 
and Johan, 2015). Asas pendidikan menurut Haudi (2020), merupakan sesuatu 
kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap 
perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Khusus di Indonesia, terdapat 
sejumlah asas yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan 
pendidikan itu. 

Menurut Ariani (2020) bahwa asas pendidikan merupakan suatu kebenaran 
yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perencanaan 
maupun dalam pelaksanaan.Dasar inilah yang akan menjadi rancangan dalam 
penerapan kegiatan pembelajaran.Adapun yang ada dalam pendidikan 
Indonesia adalah asas tut wuri handayani,asas demokratis,asas pendidikan 
seumur hidup dan asas kemandirian. Dari sekian jenisnya asas yang paling 
terkenal adalah Tut Wuri Handayani yang merupakan semboyan dari Ki Hajar 
Dewantara dengan sistem pendidikan taman siswa yang juga dikenal sebagai 
sistem among.Istilah ini berarti mengikuti dari belakang dan 
memengaruhi,mendorong,membimbing peserta didik yang diasuhnya. 

Khusus di Indonesia, terdapat beberapa asas pendidikan yang memberi arah 
dalam merancang dan melaksanakan pendidikan nasional. Asas-asas tersebut 
bersumber dari pemikiran dan pengalaman sepanjang sejarah perkembangan 
pendidikan di Indonesia. Di antara asas tersebut, ada tiga asas yang diuraikan 
secara mendetail, yaitu; Asas Tut Wuri Handayani, Asas Belajar Sepanjang 
Hayat, dan Asas Kemandirian dalam Belajar Tirtarahrdja dalam Junaid (2012). 
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2.2 Asas Tutwuri Handayani 
Asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau 
tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan 
pendidikan. Khusus di Indonesia, terdapat beberapa asas pendidikan yang 
memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan nasional. Asas-
asas tersebut bersumber dari pemikiran dan pengalaman sepanjang sejarah 
perkembangan pendidikan di Indonesia. Di antara asas tersebut, ada tiga asas 
yang diuraikan secara mendetail, yaitu; Asas Tut Wuri Handayani, Asas 
Belajar Sepanjang Hayat, dan Asas Kemandirian dalam Belajar.34 Ketiga asas 
itu dianggap sangat relevan dengan upaya pembinaan dan pengembangan 
pendidikan nasional, baik masa kini maupun masa datang. Oleh karena itu, 
setiap tenaga kependidikan harus memahami dengan tepat ketiga asas tersebut 
agar dapat menerapkannya dengan semestinya dalam penyeleenggaraan 
pendidikan sehari-hari (Junaid, 2012). 

Asas tut wuri handayani menurut Haudi (2020), merupakan inti dari asas yang 
menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak mengatur dirinya sendiri 
(zelf-veschikkingsrecht) dengan mengingat tertibnya persatuan dalam peri 
kehidupan umum. Asas tut wuri handayani merupakan gagasan yang mula-
mula dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara seorang perintis kemerdekaan 
dan pendidikan nasional. Tut wuri handayani mengandung arti pendidik 
dengan kewibawaan yang dimiliki mengikuti dari belakang dan memberi 
pengaruh, tidak menarik-narik dari depan, membiarkan anak mencari jalan 
sendiri dan jika anak melakukan kesalahan baru pendidik membantunya. 

Asas Tut Wuri Handayani yang kini menjadi semboyan Depdikbud (sekarang 
Kementerian Pendidikan Nasional), pada awalnya merupakan salah satu dari 
“Asas 1922” yakni tujuh buah asas dari Perguruan Nasional Taman Siswa 
(didirikan 3 Juli 1922), 35 ketujuh asas Perguruan Nasional Taman Siswa yang 
merupakan asas perjuangan untuk menghadapi Pemerintah kolonial Belanda 
sekaligus untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa.  

Ketujuh asas tersebut yang secara singkat disebut ”Asas 1922” adalah sebagai 
berikut: 

a. Bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mengatur dirinya sendiri 
dengan mengingat tertibnya persatuan dalam perikehidupan umum.  
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b. Bahwa pengajaran harus member pengetahuan yang berfaedah, yang 
dalam arti lahir dan batin dapat memerdekakan diri.  

c. Bahwa pengajaran harus berdasar pada kebudayaan dan kebangsaan 
sendiri.  

d. Bahwa pengajaran harus tersebar luas sampai dapat menjangkau 
kepada seluruh rakyat.  

e. Bahwa untuk mengejar kemerdekaan hidup yang sepenuh-penuhnya 
lahir maupun batin hendaknya diusahakan dengan kekuatan sendiri, 
dan menolak bantuan apapun dan dari siapapun yang mengikat baik 
berupa ikatan lahir maupun ikatan batin.  

f. Bahwa sebagai konsekuensi hidup dengan kekuatan sendiri maka 
mutlak harus membelanjai sendiri segala usaha yang dilakukan.  

g. Bahwa dalam mendidik anak-anak perlu adanya keikhlasan lahir dan 
batin untuk mengorbankan segala kepentingan pribadi demi 
keselamatan dan kebahagiaan anak- anak (Junaid, 2012). 

Pada awal abad ke-20, Ki Hajar Dewantara memiliki ide-ide yang telah 
memuat prinsip kontekstual dan kolaboratif, yang merupakan dasar dari 
filosofi student-centred learning yang terjadi di masa kini. Ki Hajar Dewantara 
memiliki terobosan yang luar biasa, di antaranya:  

a. menekankan kesetaraan antara pembelajar dan pendidik meskipun di 
budaya Indonesia yang memiliki hierarki sosial-budaya yang kuat.  

b. memanfaatkan kegiatan dan kebudayaan yang telah ada sebagai 
media ajar yang kuat untuk meningkatkan kepekaan sosial pelajar 
terhadap kebutuhan masyarakat.  

c. memperkenalkan metode belajar berbasis observasi untuk 
meningkatkan kemandirian belajar dengan membantu pembelajar 
untuk merefleksikan kesalahan mereka, menjadi pemikir yang 
independen, menjadi seseorang yang bertanggung jawab, mengurangi 
perbedaan antara sikap dan perilaku, menjadi teladan/ panutan dan 
memberikan kesempatan bagi pembelajar agar berpartisipasi aktif 
dalam proses pembelajaran (Claramita, 2016). “Tut Wuri 
Handayani”, ternyata merupakan suatu prinsip pembelajaran berpusat 
pada mahasiswa/student-centred learning yang menekankan pada 
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pembelajaran sepanjang hayat. Ki Hajar Dewantara dapat disebut 
sebagai salah satu pemimpin dan pembaharu di bidang pendidikan di 
tingkat dunia. 

Ki Suwarjo dalam Masitoh and Cahyani (2020) menjelaskan bahwa Sistem 
Among merupakan sebuah sistem pendidikan yang diperuntukkan di 
lingkungan Tamansiswa khususnya, dan masyarakat Indonesia pada 
umumnya. Sistem among dengan semboyan Tutwuri Handayani diharapkan 
mampu menjawab tantangan jaman khususnya dalam dunia pendidikan yang 
diduga semakin hari nilai-nilai peradaban bangsa semakin mengalami ke- 
munduran. Tutwuri berarti mengikuti, yaitu mengikuti perkembangan anak 
didik dengan perhatian sepenuh hati, dilandasi dengan cinta kasih dan tulus 
ikhlas. Handayani dimaknai menguatkan lahir batin anak dengan cara 
merangsang, memupuk, membimbing, meng- gairahkan dengan keteladanan 
agar anak didik mampu mengembang- kan kepribadiannya sesuai dengan 
kodratnya tanpa paksaan, hukuman dan ketertiban dengan disiplin pribadi 
(swadisiplin).  

Untuk itu, dalam melaksanakan sistem among, di mana guru sebagai pamong 
hendaknya memperhatikan hal-hal berikut; Pertama, pamong harus berpegang 
pada kemampuan dasar anak didik (teori dasar Ki Hajar Dewantara). Kedua, 
pamong harus berpegang bahwa setiap anak didik memiliki potensi sesuai 
dengan garis kodratnya. Ketiga, pamong harus memberi kesempatan seluas-
luasnya dan dorongan kepada anak didik untuk mengungkapkan perasaan, 
pikiran, dan perbuatannya. Ke- empat, pembinaan anak didik harus 
berdasarkan atau kemauan sendiri, pemahaman dan usaha sendiri. Kelima, 
pamong mengupayakan atau memfasilitasi agar pembinaan mengarah kepada 
kemampuan anak didik untuk mengolah hasil temuannya. 

Menurut Marliani and Djadjuli (2019) Tut Wuri Handayani artinya dari 
belakang memberikan dorongan dan kekuatan. Seorang pemimpin harus bisa 
menempatkan diri di belakang untuk mendorong individu-individu dalam 
organisasi yang dipimpinnya berada di depan untuk memperoleh kemajuan 
dan prestasi. Berada dibelakang bukan berarti pemimpin bersembunyi di balik 
pengikutnya atau pengecut, mengekor dibelakang yang dipimpinnya, akan 
tetapi harus diartikan sebagai dorongan yang memberikan kebebasan kepada 
orang yang didepannya untuk berekspresi, berprakarsa, berinisiatif dan 
memiliki kepercayaan diri, tidak tergantung pada orang lain, bekerja tidak 
hanya berdasarkan pada perintah atasan saja.  
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Pemimpin demikian bertujuan untuk mendidik dan mengembangkan yang 
dipimpinnya sehingga tercipta proses regenerasi. Sesuai dengan kata pepatah 
yang menyebutkan pemimpin yang baik adalah yang mampu menyiapkan 
pemimpin selanjutnya yang lebih baik dari dirinya, memberi bawahan ilmu-
ilmu dan bekal-bekal yang akan menambah wawasan dan kepintaran mereka, 
memberi kesempatan orang lain untuk maju. Biasanya pemimpin ini memiliki 
para pengikut yang cerdas, gigih, memiliki semangat, sehingga pemimpin 
tinggal memberikan petunjuk, mengikuti dan mengoreksi apabila terjadi 
kesalahan. 

Jika prinsip Tut Wuri Handayani ini diaplikasikan dalam bidang pendidikan 
maka peran pemimpin pendidikan pada level masing-masing akan sangat 
urgen bahkan menjadi lokomotif yang senantiasa mendorong, menyemangati 
bahkan memfasilitasi tenaga pendidik dan kependidikan pada lingkungan 
masing-masing untuk mencapai tujuan secara maksimal sebagaimana harapan 
mereka Bersama. 

Konsep Tut wuri handayani tidak lepas dari Ing ngarsa sung tuladha, Ing 
madya mangun karsa, yang berarti di depan memberi teladan, di tengah 
memberi bimbingan, dan di belakang memberi dorongan. Ketiga konsep ini 
dikenal dengan Trilogi Ki Hajar Dewantara, menjadi satu kesatuan yang 
membentuk seorang pemimpin atau pendidik dalam perusahaan atau sekolah. 
Hubungan konsep Tut wuri handayani dalam praktik pembelajaran yaitu, 
mengarahkan peserta didik pada kemandirian yang kelak akan mampu 
berkarya dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri (Ndawu, 2018). 

Tut wuri handayani juga dipakai sebagai lambang di Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan No. 0398/M/1977 tanggal 6 September 1977, berlaku untuk 
semua lembaga-lembaga dilingkungannya. Dalam hubungannya dengan tugas 
pokok Departemen Pendidikan dan Kebudayaan berkaitan dengan lambang 
Tut wuri handayani, berfungsi sebagai sarana kerja yang dapat mendukung 
pembinaan korps dan motivasi kepegawaian. Penggunaan semboyan Tut wuri 
handayani dalam lambang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 
bermaksud agar setiap petugas dan pelaku pendidikan di manapun mereka 
bertugas diharapkan agar dalam melaksanakan tugasnya selalu dijiwai oleh 
jiwa Tut wuri handayani, sehingga senantiasa tercipta suasana kekeluargaan. 

Jika di lingkungan sekolah, setiap pendidik diharapkan akan selalu bersikap 
Tut wuri handayani pada anak didiknya. Demikian pula mereka yang bertugas 
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di perkantoran, diharapkan akan dapat bersifat Tut wuri handayani dengan 
sesama kerjanya. Inilah yang tersirat makna yang hakiki dari lambang Tut wuri 
handayani yang diharapkan akan mendapat kekuatan dan dorongan untuk 
bekerja lebih baik untuk mewujudkan yang dicita-citakan. 

Ki Hajar Dewantoro adalah salah seorang tokoh pendidikan Nasional yang 
mendirikan Perguruan Taman Siswa, untuk mendidik rakyat kecil supaya bisa 
mandiri, tidak tergantung pada penjajah. Beliau bercita-cita agar bangsa 
Indonesia yang akan datang memiliki kepribadian nasional dan sanggup 
membangun masyarakat baru yang bermanfaat bagi kehidupan dan 
penghidupan bangsa Indonesia. Cara mengajar beliau menerapkan metode 
“among”. Among berarti membimbing anak dengan penuh kecintaan dan 
mendahulukan kepentingan sang anak. Dengan demikian anak dapat 
berkembang menurut kodratnya. Hubungan murid dan pamong seperti 
keluarga. Cara mengajar dan mendidik dengan menggunakan “metode 
Among” dengan semboyan Tut Wuri Handayani artinya mendorong para anak 
didik untuk membiasakan diri mencari dan belajar sendiri. Mengemong (anak) 
berarti membimbing, memberi kebebasan anak bergerak menurut 
kemauannya. Guru atau pamong mengikuti dari belakang dan memberi 
pengaruh, bertugas mengamat amati dengan segala perhatian, pertolongan 
diberikan apabila dipandang perlu. Anak didik dibiasakan bergantung pada 
disiplin kebatinannya sendiri, bukan karena paksaan dari luar atau perintah 
orang lain (Nugrahaningsih, 2011). 

 

2.3 Asas Pendidikan Seumur Hidup  
Asas belajar sepanjang hayat (life long learning) merupakan sudut pandang 
dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup (life long education). Dikenal 
dengan belajar sepanjang hayat. Kedua istilah ini memang tidak dapat 
dipisahkan, tetapi dapat dibedakan. Penekanan istilah belajar adalah perubahan 
perilaku (kognitif/afektif/psikomotor) yang relatif tetap karena pengaruh 
pengalaman, sedang istilah pendidikan menekankan pada usaha sadar dan 
sistematis untuk penciptaan suatu lingkungan yang memungkinkan pengaruh 
pengalaman tersebut lebih efisien efektif, sebagai lingkungan yang 
membelajarkan subjek didik. Selanjutnya pendidikan sepanjang hayat 
didefinisikan sebagai tujuan atau ide formal untuk pengorganisasian dan 
penstrukturan pengalaman pendidikan.  
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Pengorganisasian dan penstrukturan ini diperluas mengikuti seluruh rentangan 
usia, dari usia yang paling muda sampai yang paling tua. Pendidikan sepanjang 
hayat bukan merupakan pendidikan yang berstruktur namun suatu prinsip yang 
menjadi dasar dalam menjiwai seluruh organisasi system pendidikan yang ada. 
Dengan kata lain pendidikan sepanjang hayat menembus batas-batas 
kelembagaan, pengelolaan dan program yang telah berabad-abad 
mendesakkan diri pada system pendidikan. Ditinjau dari pendidikan sekolah, 
rancangan dan implementasi program belajar mengajar untuk mendorong 
belajar sepanjang hayat, dengan terbentuknya manusia dan masyarakat yang 
mau dan mampu terus menerus belajar. Kurikulum yang dapat mendukung 
terwujudnya belajar sepanjang hayat harus dirancang diimplementasikan 
dengan memperhatikan dua dimensi; Pertama, Dimensi vertikal dari 
kurikulum sekolah meliputi keterkaitan dan kesinambungan antar tingkatan 
persekolahan dan keterkaitan dengan kehidupan peserta didik di masa depan. 
Kedua, Dimensi horizontal dari kurikulum sekolah yaitu keterkaitan antara 
pengalaman belajar di sekolah dengan pengalaman di luar sekolah, untuk 
mencapai integritas pribadi yang utuh sebagaimana gambaran manusia 
Indonesia seutuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Indonesia menganut 
asas pendidikan sepanjang hayat (Hidayat and Abdillah, 2019).  

Ditinjau dari segi kependidikan, perlunya merancang suatu program atau 
kurikulum yang dapat mendukung terwujudnya belajar sepanjang hayat 
dengan memperhatikan dua dimensi, yaitu; Pertama, Dimensi vertikal dari 
kurikulum sekolah meliputi keterkaitan dan kesinambungan antar tingkatan 
persekolahan dan keterkaitan dengan kehidupan peserta didik di masa depan. 
Kedua, Dimensi horisontal dari kurikulum sekolah yaitu katerkaitan antara 
pengalaman belajar di sekolah dengan pengalaman di luar sekolah. Untuk 
mencapai integritas pribadi yang utuh sebagaimana gambaran manusia 
Indonesia seutuhnya sesuai dengan nilai-niai Pancasila, Indonesia menganut 
asas pendidikan sepanjang hayat.  

UNESCO Institute for Education menetapkan suatu definisi kerja yakni 
pendidikan seumur hidup adalah pendidikan yang harus:  

a. Meliputi seluruh hidup setiap individu.  
b. Mengarah kepada pembentukan, pembaharuan, peningkatan dan 

penyempurnaan secara sistematis pengetahuan, keterampilan dan 
sikap yang dapat meningkatkan kondisi hidupnya.  
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c. Tujuan akhirnya adalah mengembangkan penyadaran diri (self 
fulfilment) setiap individu.  

d. Meningkatkan kemampuan dan motivasi untuk belajar mandiri.  
e. Mengakui kontribusi dari semua pengaruh pendidikan yang mungkin 

terjadi, termasuk yang formal, non formal dan informal.  

Asas belajar sepanjang hayat (life long education), mulai populer pada tahun 
1979, yang dikemukakan UNESCO yang terkenal dengan life long education. 
Pendidikan seumur hidup adalah pendidikan yang harus; 1. Seluruh hidup 
setiap individu; Merupakan pembentukan, pembaharuan, peningkatan, dan 
penyempurnaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan seseorang (Haudi, 
2020). 

Adapun yang dimaksud pendidikan sepanjang hayat disini adalah pendidikan 
yang dimulai dan berkelanjutan yang tidak dibatasi oleh dimensi ruang, 
individu, waktu dan berbagai kepentingan.Pendidikan sepanjang hayat sebagai 
terobosan dalam dunia pendidikan harus diperkenalkan dan didengungkan 
untuk mengatasi persoalan waktu dan berbagai kepentingan.Pendidikan 
sepanjang hayat sebagai terobosan dalam dunia pendidikan harus 
diperkenalkan dan didengungkan untuk mengatasi persoalan bangsa yang 
multidimensi khususnya dibidang pendidikan. Dengan kata lain pendidikan 
sepanjang hayat merupakan suatu imperatife action, pendidikan sepanjang 
hayat merupakan hal yang fundamental dalam totalitas pendidikan, hanya 
dengan pendidikan sepanjang hayat yang baik, setiap orang akan mengetahui 
hak dan kewajibanya sebagai individu, kelompok dan masyarakat serta sebagai 
makhluk Tuhan. Kelurga sebagai wadah pendidikan pertama dan utama 
memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan dan 
mempersiapkan generasi penerus ke arah yang lebih baik . 

Belajar sepanjang hayat yang lebih melihat kegiatan pembelajaran dari sisi 
permintaan pembelajar, motivasi belajar dan kemampuan belajar yang 
semuanya bersifat intrinsik. Oleh sebab itu, belajar sepanjang hayat lebih 
bersifat individual dibandingkan bersifat sosial. Namun, kumpulan individu-
individu pembelajar sepanjang hayat itu, pada gilirannya akan membentuk 
masyarakat belajar yang merupakan tujuan pendidikan sepanjang hayat untuk 
mencapai sosok manusia yang berkualitas (Ramadhani et al., 2020). 

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa pendidikan sepanjang hayat 
sesungguhnya lebih mengacu pada faktor-faktor di luar diri manusia yang 



22 Dasar-Dasar Pendidikan 

 

berupa serangkaian perangkat organisasi, administratif, dan metodologis. 
Dengan demikian, pendidikan sepanjang hayat lebih merupakan dasar dari 
kebijakan pendidikan yang dijalankan di satu negara. Negara atau pemerintah 
dapat mengambil peran dalam memasok kebutuhan pendidikan, mengeluarkan 
kebijakan yang mendukung kebutuhan pendidikan tersebut, dan tentu saja 
menye- diakan sarana yang memungkinkan terjadi dan berlang- sungnya 
berbagai aktivitas pendidikan sepanjang hayat. 

 

2.4 Asas Kemandirian 
Asas kemandirian tidak dapat dipisahkan dari 2 (dua) asas Tut Wuri 
Handayani dan Belajar Sepanjang Hayat. Implikasi dari asas ini adalah 
pendidik harus menjalankan peran komunikator, fasilitator, organisator, dsb. 
Pendidik diharapkan dapat menyediakan dan mengatur berbagai sumber 
belajar sedemikian rupa sehingga memudahkan peserta didik berinteraksi 
dengan sumber belajar tersebut.  

Perwujudan asas kemandirian dalam belajar menempatkan guru dalam peran 
utama sebagai:  

a. Fasilitator, yaitu guru diharapkan menyediakan dan mengatur 
berbagai sumber belajar sehingga memudahkan peserta didik 
berinteraksi dengan sumber-sumber tersebut.  

b. Motivator, yaitu guru mengupayakan timbulnya prakarsa sisik untuk 
memanfaatkan sumber belajar.  

c. Organisator, yaitu guru mempunyai suatu tugas untuk 
mengorganisasikan peserta didiknya guna memudahkan dalam proses 
belajar yang akan dijalaninya.  

d. Informator, yaitu guru sebagai salah satu sumber atau pemberi 
informasi guna membantu para peserta didiknya dan memudahkan 
dalam proses belajar (Haudi, 2020). 

Haris Mujiman dalam Hidayat and Abdillah (2019) mencoba memberikan 
pengertian belajar mandiri dengan lebih lengkap. Menurutnya belajar mandiri 
adalah kegiatan belajar aktif, yang didorong oleh niat atau motif untuk 
menguasai suatu kompetensi guna mengatasi suatu masalah. Di sini belajar 
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mandiri lebih dimaknai sebagai usaha siswa untuk melakukan kegiatan belajar 
yang didasari oleh niatnya untuk menguasai suatu kompetensi tertentu. Belajar 
mandiri dapat diartikan sebagai usaha individu untuk melakukan kegiatan 
belajar secara sendirian maupun dengan bantuan orang lain berdasarkan 
motivasinya sendiri untuk menguasai suatu materi pembelajaran. Perwujudan 
asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utama 
sebagai fasilitator dan motifator. 

Asas Kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang 
berlangsung lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri dan tanggung 
jawab sendiri dari pembelajaran. Ada beberapa variasi pengertian belajar 
mandiri yang diutarakan oleh para ahli seperti dipaparkan Abdullah sebagai 
berikut:  

a. Belajar Mandiri memandang siswa sebagai para manajer dan pemilik 
tanggung jawab dari proses pelajaran mereka sendiri.  

b. Peran kemauan dan motivasi dalam belajar mandiri sangat penting di 
dalam memulai dan memelihara usaha siswa. Motivasi memandu 
dalam mengambil keputusan dan kemauan menopang kehendak 
untuk menyelami suatu tugas sedemikian sehingga tujuan dapat 
dicapai (Corno; Garrison dalam Haudi, 2020). 

c. Di dalam belajar mandiri, kendali secara berangsur- angsur bergeser 
dari para guru ke siswa. Siswa mempunyai banyak kebebasan untuk 
memutuskan pelajaran yang hendak dicapai dan bermanfaat baginya 
(Lyman; Morrow, Sharkey, & Firestone dalam Haudi, 2020). 

Pada tingkat Perguruan Tinggi, istilah SKS (Sistem Kredit Semester) 
merupakan pelaksanaan asas kemandirian dalam belajar bagi mahasiswa. 
Mahasiswa dituntut dapat mengembangkan materi yang telah diajarkan di 
kampus bersama dosen sehingga pengetahuan dan pemahamannya dapat 
berkembang dan luas. Jika menemukan hal-hal yang kurang dipahami dalam 
pembelajaran maka dapat mendiskusikan bersama dengan dosen yang 
mempunyai keahlian dan kemampuan dalam hal-hal yang kurang dimengerti 
tersebut. Sehingga asas kemandirian belajar berlaku bagi semua yang dengan 
usaha dan kemauan sendiri untuk belajar, baik secara formal maupun non 
formal.  
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Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam 
peran utama sebagai fasilitator dan motivator, di samping peran lain seperti 
Informator dan organisator. Sebagai fasilitator, guru diharapkan menyediakan 
dan mengatur berbagai sumber belajar sedemikian sehingga memudahkan 
peserta didik berinteraksi dengan sumber tersebut. Terdapat berbagai strategi 
belajar-mengajar dan atau kegiatan belajar-mengajar yang dapat memberi 
peluang pengembangan kemandirian dalam belajar. Cara belajar siswa aktif 
(CBSA) merupakan salah satu pendekatan yang memberi peluang itu, karena 
siswa dituntut mengambil prakarsa dan atau memikul tanggung jawab tertentu 
dalam belajar-mengajar di sekolah, umpamanya melalui lembaga kerja. Di 
samping itu, beberapa jenis kegiatan belajar mandiri akan sangat bermanfaat 
dalam mengembangkan kemandirian dalam belajar itu, seperti belajar melalui 
modul, paket belajar, pengajaran beprogram, dan sebagainya. Keseluruhan 
upaya itu akan dapat terlaksana dengan semestinya apabila setiap lembaga 
pendidikan, utamanya sekolah, didukung oleh suatu pusat sumber belajar 
(PSB) yang memadai. Seperti diketahui, PSB itu memberi peluang tersedianya 
berbagai jenis sumber belajar, di samping bahan pustaka di perpustakaan, 
seperti rekaman elektronik, ruang-ruang belajar (tutorial) sebagai mitra kelas. 
Dengan dukungan PSB itu asas-asas kemandirian dalam belajar akan lebih 
dimantapkan dan dikembangkan (Haudi, 2020). 

Menurut (Hidayat and Abdillah, 2019) kemandirian dalam belajar diartikan 
sebagai aktivitas belajar yang berlangsung lebih didorong oleh kemauan 
sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari pembelajaran. 
Pengertian tantang belajar mandiri sampai saat ini belum ada kesepakatan dari 
para ahli.  

Ada beberapa pandangan tentang belajar mandiri yang diutarakan oleh para 
ahli seperti dipaparkan sebagai berikut:  

a. Belajar Mandiri memandang siswa sebagai para manajer dan pemilik 
tanggung jawab dari proses pelajaran mereka sendiri. Belajar Mandiri 
mengintegrasikan self- management (manajemen konteks, 
menentukan setting, sumber daya, dan tindakan) dengan self-
monitoring (siswa memonitor, mengevaluasi dan mengatur strategi 
belajarnya). 

b. Peran kemauan dan motivasi dalam belajar mandiri sangat penting di 
dalam memulai dan memelihara usaha siswa. 
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c. Di dalam belajar mandiri, kendali secara berangsur-angsur bergeser 
dari para guru ke siswa. Siswa mempunyai banyak kebebasan untuk 
memutuskan pelajaran apa dan tujuan apa yang hendak dicapai dan 
bermanfaat baginya. 

 

2.5 Asas Manfaat, Adil dan Merata 
Asas adil dan merata yang berarti bahwa semua kepentingan berbagai pihak 
harus mendapat perhatian dan perlakuan yang seimbang. Asas manfaat berarti 
pendidikan harus mengingat kemanfaatanya bagi masa depan peserta didik, 
bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan beragama. Asas manfaat, adil dan 
merata yang meliputi asas non diskriminatif, yang memandang manusia 
Indonesia seutuhnya tanpa diskriminasi, baik atas dasar kesukuan, daerah, 
keturunan, derajat, jenis kelamin dan kekayaan maupun atas dasar agama dan 
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Haudi, 2020).  

Pemberdayaan manusia melalui pendidikan patut diberikan kepada seluruh 
masyarakat Indonesia. Pendidikan bukan sekedar merupakan kewajiban 
sebagaimana wacana yang didengungkan oleh pemerintah, tetapi ia seharusnya 
adalah hak yang harus diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Muqadimah 
Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas menulis bahwa salah satu tujuan 
berdirinya bangsa Indonesia adalah untuk mencerdasakan anak-anak bangsa. 
Sejalan dengan amanat luhur ini, UUD 1945 Pasal 28C ayat (1) menyatakan 
“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan 
dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu 
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas 
hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia” Lebih tegas lagi pada Pasal 
31 ayat (1) diyatakan “Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan.” 
tentang hak mendapatkan pendidikan, Undang-Undang memberi amanat 
kepada negara untuk menjamin terselenggaranya sistem pendidikan yang adil 
merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dalam mengeyam pendidikan 
menjadi semakin mendesak mengingat keadilan menjadi tema sentral dalam 
kelima butir Pancasila yang adalah dasar Negara Indonesia (Galus, 2019). 

Pendidikan menjadi sektor utama yang mesti diperbaharui dalam rangka 
pembangunan bangsa sebab sesungguhnya, bangsa yang maju adalah bangsa 
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yang cerdas penduduknya. Pendidikan Indonesia mesti memperhatikan asas 
keadilan antara yang kaya yang miskin antara Indonesia Barat dan Indonesia 
Timur. Kondisi kemiskinan yang banyak menimpa masyarakat di daerah timur 
menjadi hambatan terbesar bagi mereka untuk mengenyam pendidikan. Hemat 
saya, ada keterkaitan langsung antara kemiskinan dan rendahnya sistem 
pendidikan. Karena itu, apabila pendidikannya baik maka perlahan-lahan 
tingkat kemiskinan pasti berkurang. Mengurangi kemiskinan mesti dibarengi 
dengan perbaikan sistem pendidikan. Dengan demikan, pendidikan di bagian 
Timur Indonesia mesti lebih diprioritaskan dari pada Indonesia Barat yang 
sudah sangat maju demi mendongkrak kemiskinan. 

Pendidikan menurut Manik (2017) diharapkan bisa menjangkau manusia 
secara utuh, yang biasa dikenal dengan pendidikan holistis. Pendidikan holistis 
dapat mengajarkan peserta didik untuk dapat menemukan identitas diri serta 
mengarahkan mereka kepada talenta yang dimiliki untuk dapat dikembangkan. 
Dengan adanya pendidikan holistis yang diajarkan para pendidik kepada 
peserta didik akan menolong mereka mengerti pentingnya pendidikan dalam 
upaya mengerti lingkungan, serta membantu mengidentifikasi permasalahan 
yang ada di sekitar mereka. Harapannya adalah tujuan pendidikan dapat 
diterapkan dalam kehidupan keseharian para peserta didik. Tetapi sayangnya, 
pendidikan di Indonesia belum menghasilkan output secara maksimal seperti 
yang diharapkan dalam tujuan pendidikan tersebut.  

Sebagai salah satu faktor terbesar dalam upaya mendukung pembangunan 
sumber daya manusia, pemerintah diharapkan mampu menjalankan fungsinya 
secara maksimal. Fungsi yang dimaksud dengan memfasilitasi pengetahuan 
secara baik kepada para peserta didik di semua daerah yang ada di Indonesa. 
Tentu bukan hal yang mudah untuk dapat memberikan pelayanan pendidikan 
secara merata di negeri dengan daerah kepulauan terbesar di dunia ini. Sebagai 
negara dengan penduduk terbesar ketiga di dunia, Indonesia seharusnya bisa 
menjadi negara maju jika didukung juga oleh kualitas sumber daya 
manusianya. 

Pembangunan pendidikan di Indonesia memiliki dua dimensi penting yang 
sering menjadi permasalahan selama ini yaitu masalah perluasan akses 
pendidikan dan kedua pemerataan pendidikan. Kedua masalah itu hingga saat 
ini masih menjadi polemik di dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. 
Banyak faktor yang memengaruhi di dalam pelaksanaan dan pemerataan 
pendidikan tersebut. Perluasan ditandai dengan mudahnya masyarakat (warga 
negara) untuk memperoleh pendidikan, sedangkan pemerataan pendidikan 
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adalah suatu kedaan yang sama antara pelaksanaan pendidikan yang 
dilaksanakan baik yang berada di kota maupun di desa. Pendidikan merupakan 
sebuah keharusan bagi bangsa Indonesia demi perkembangan pembangunan, 
sebab dasar pembangunan yang strategis adalah pendidikan. Pendidikan 
haruslah digunakan untuk mendidik segenap rakyat, bukan hanya untuk 
beberapa golongan tertentu saja. Oleh karena itu tugas negaralah yang harus 
mengatur hal tersebut untuk proses pencerdasan bangsa (Hakim, 2016). 

Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, para 
pendiri bangsa ini telah menyadari pentingnya usaha mencerdaskan kehidupan 
bangsa. Pemikiran ini diperkuat dengan kenyataan pada Pasal 31 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menekankan bahwa tiap 
warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Untuk itu, pemerintah harus 
mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang 
diatur dengan undang-undang. Sehubungan dengan tuntutan konstitusi 
dimaksud, pemerintah berketetapan untuk membentuk lembaga yang 
bertanggungjawab pada usaha pencerdasan kehidupan bangsa. Pesan 
selanjutnya yang terkandung dalam UUD 1945 ialah pendidikan nasional 
ditujukan untuk seluruh rakyat dan bukan hanya untuk sebagian kecil 
masyarakat. Dengan sendirinya sistem pendidikan nasional yang hanya 
mengalokasikan kepada segelintir rakyat Indonesia bukan hanya bertentangan 
dengan UUD 1945, tetapi juga pengingkaran terhadap hak asasi manusia. 

 

2.6 Asas Tanggung Jawab Bersama 
Dalam pembukaan UUD 1945 dinyatakan beberapa tujuan yang hendak 
dicapai oleh negara yaitu: Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, kemudian dalam batang 
tubuh UUD 1945 salah satu pasal yang juga menyatakan “Tiap–tiap warga 
negara berhak mendapatkan pengajaran.” Asas tanggung jawab bersama antara 
keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Asas pendidikan berlangsung dalam 
lingkungan rumah tangga, sekolah dan masyarakat. 

Terkait pendidikan, maka tidak terlepas dari adanya guru dan siswa, interaksi 
antara guru dan siswa selalu terjadi dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, 
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guru melaksanakan tugas sesuai hak dan kewajibannya, namun perlu diketahui 
bahwa tugas guru adalah sangat berat, karena di samping mengajarkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, guru juga harus mendidik siswa agar dapat 
berkembang secara seimbang antara jasmani dan rohani, mendidik siswa 
berarti pula ikut membantu mendewasakan dan mematangkan jiwa anak, 
membentuk mental yang baik sehingga anak tersebut dapat berbudi pekerti 
yang luhur dan mampu membawa diri dengan baik sampai akhirnya dapat 
berguna bagi kepentingan bangsa dan negara. 

Jika semua elemen masyarakat dapat menghormati dan menghargai profesi 
guru, orang tua siswa harus menyadari bahwa mendidik anak bukanlah 
persoalan yang mudah, apalagi di zaman globalisasi seperti sekarang ini, maka 
sepantasnyalah pendidikan ini menjadi tanggung jawab bersama antara 
keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah, sehingga orang tua tidak bisa 
melempar kesalahan begitu saja kepada sekolah atau guru jika terjadi sesuatu 
pada anaknya, selama semua masih dalam kerangka pendidikan dan tidak 
melanggar aturan yang berlaku (Haudi, 2020). Dalam Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan, pendidikan 
nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehdupan 
bangsa. Adapun tujuan pendidikan nasional, untuk berkembangnya peserta 
didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 
warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  

Fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut terkesan ideal. Sudah 13 tahun 
Undang-undang produk era reformasi itu diberlakukan. Mestinya sudah 
menunjukkan dampak positifnya, progres menuju bangsa yang bermartabat. 
Namun, sangat miris tatkala melihat kondisi kehidupan bangsa yang terus didera 
persoalan moralitas. Apa yang salah? Apakah UU Sisdiknas masih banyak 
kekeliruan, konsep pendidikan yang dijadikan landasar tidak sesusi bangsa 
Indonesia? Atau pada tataran implementasi yang belum sesuai dengan isi UU 
Sisdiknas? Ada yang menarik untuk dicermati bersama di antara pemangku 
kepentingan (pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, guru, kalangan dunia 
usaha, masyarakat/orang tua murid) sesuai kewenangan, bidang, dan peran 
masing-masing. Sedangkan sasarannya adalah seluruh warga bangsa. Mengingat 
pendidikan adalah wajib sepanjang hayat manusia. Sehingga konsep 
pendidikan sebagai gerakan semesta, artinya pendidikan merupakan tanggung 
jawab bersama dan menjangkau semua. Sebagaimana dikenal ada pendidikan 
formal, non formal, dan informal (Hakim, 2016). 
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3.1 Pendahuluan 
Pendidikan merupakan salah satu unsur kebudayaan yang lahir bersama 
adanya manusia. Sejak tangisan pertama seorang manusia lahir ke dunia, ia 
sudah mengenal pendidikan yaitu pendidikan hidup. Cepat dan lambatnya 
respon orang tuanya merupakan pendidikan bagi seorang bayi, bahwa dirinya 
tak mampu hidup tanpa bantuan orang lain di sekitarnya. Pendidikan itu 
melekat dengan keberadaan manusia itu sendiri. 

Manusia diciptakan berbeda dengan makhluk lainnya. Tuhan memberi akal 
agar manusia dapat berkembang sesuai dengan fitrahnya. Akal manusia 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidupnya. Cara 
hidup yang berkembang serta dimiliki oleh sekelompok orang dan diwariskan 
dari generasi ke generasi disebut budaya. Budaya merupakan hasil karya 
manusia yang memiliki berbagai sistem mulai dari sistem: 1) bahasa, 2) 
pengetahuan, 3) organisasi kemasyarakatan, 4) teknologi, 5) ekonomi, 6) religi, 
dan 7) kesenian (Kluckhohn, 1962). 

Pengetahuan manusia berkembang sejalan dengan kebutuhan manusia itu 
sendiri. Begitu pula dengan unsur kebudayaan lainnya yang turut berkembang 
dengan kemajuan akal manusia. Ketika kebutuhan manusia makin meningkat 
dalam kehidupannya, maka akan timbul gagasan baru untuk melakukan 
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temuan baru, pelestarian, dan pengembangan budayanya melalui pendidikan 
(Husamah, Restian and Widodo, 2015). 

Perkembangan pola pikir manusia berkembang pesat di kehidupannya dan 
pelaksanaan pendidikan bersifat dinamis, maka gagasan-gagasan yang muncul 
pun bersifat dinamis (sesuai dengan alam pikir dan dinamika manusianya). Hal 
inilah yang akhirnya mendorong lahirnya aliran-aliran dalam pendidikan 
(Mohd Yasin et al., 2013). 

Aliran-aliran pendidikan telah dimulai sejak awal hidup manusia, karena setiap 
kelompok manusia selalu dihadapkan dengan generasi muda berikutnya yang 
membutuhkan pendidikan lebih baik dari pendahulunya. Aliran pendidikan 
adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaruan dalam dunia 
pendidikan. Pemikiran-pemikiran ini memiliki pandangan yang berbeda antar 
satu dengan yang lainnya. Tercatat dalam kepustakaan tentang aliran-aliran 
pendidikan, pemikiran tentang pendidikan telah dimulai dari zaman Yunani 
kuno sampai kini, dikenal dengan istilah rumpun aliran klasik dan aliran baru 
(modern) (La Sulo and Tirtarahardja, 2005). 

 
Gambar 3.1: Aliran-aliran Pendidikan (koleksi pribadi) 

Aliran-aliran pendidikan perlu dikuasai oleh calon pendidik karena pendidikan 
tidak hanya dipahami melalui pendekatan ilmiah yang bersifat parsial dan 
deskriptif saja, tetapi perlu dikaji pula secara menyeluruh (holistik) (Husamah, 
Restian and Widodo, 2015). 
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3.2 Aliran Klasik 
Kajian pada aliran klasik ini dibatasi pada empat rumpun aliran klasik, yaitu: 
1) aliran Empirisme, 2) aliran Nativisme, 3) aliran Naturalisme, dan 4) aliran 
Konvergensi. Hingga saat ini empat aliran klasik tersebut masih digunakan 
dengan pengembangan yang diselaraskan dengan perkembangan zaman.  

3.2.1 Empirisme 
Empirisme berasal dari kata Empire, artinya pengalaman. Nama lain aliran ini 
adalah “The School of British Empiricism” (aliran Empirisme Inggris). Tokoh 
utama aliran Empirisme ini adalah John Locke (1532-1704). Aliran Empirisme 
bertolak dari Lockean Tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam 
perkembangan manusia, dan menyatakan bahwa perkembangan anak 
tergantung kepada lingkungan tempatnya tumbuh, sedangkan pembawaan 
bukan faktor penting (Amanudin, 2019). 

Pengaruh empiris di lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap 
perkembangan anak. Pengalaman yang diperoleh anak dalam kehidupan 
sehari-hari diperoleh dari lingkungan sekitarnya berupa rangsangan-
rangsangan. Rangsangan tersebut berasal dari alam bebas atau situasi yang 
diciptakan oleh orang dewasa berupa pendidikan (Nursikin, 2016). 

Pada aliran Empirisme ini ini, pendidik sebagai faktor dari luar memiliki peran 
penting, karena pendidik menyediakan lingkungan pendidikan bagi anak, dan 
anak akan menerima pendidikan sebagai pengalaman. Pengalaman tersebut 
akan membentuk tingkah laku, sikap, serta watak anak sesuai dengan tujuan 
pendidikan yang diharapkan (Husamah, Restian and Widodo, 2015). 

Sebagai contoh: sebuah keluarga yang memiliki strata sosial tinggi ingin 
menjadikan anaknya seorang dokter. Segala fasilitas disediakan dan 
mendatangkan guru privat untuk memberikan pelajaran tambahan. Namun 
tidak berhasil, karena minat anak untuk menjadi dokter tidak ada. Akhirnya 
dalam diri anak terjadi konflik, pendidikan mengalami hambatan dan hasilnya 
tidak sesuai dengan harapan. 

Kelemahan aliran ini hanya mementingkan pengalaman, tanpa 
mempertimbangkan kemampuan awal yang dimiliki anak sejak lahir. Pada 
kenyataannya, ada anak berbakat dan berhasil walaupun lingkungan tidak 
mendukung (Afid Burhanuddin, 2013). 
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3.2.2 Nativisme  
Aliran ini merupakan lawan dari aliran Empirisme. Nativisme berasal dari kata 
Nativus yang berarti kelahiran atau Native yang berarti asli atau asal. Tokoh 
aliran ini adalah Arthur Schopenhauer (1788-1860). Aliran nativisme 
berpendapat bahwa sejak lahir anak telah memiliki sifat dasar tertentu berupa 
pembawaan dari orang tuanya atau keturunan maupun disekelilingnya. Faktor 
lingkungan kurang berpengaruh terhadap perkembangan dan pendidikan anak. 

Keberhasilan pendidikan seorang anak ditentukan oleh dirinya sendiri, jika 
pembawaan sejak lahir sudah jahat, maka akan menjadi jahat, dan sebaliknya 
jika baik maka akan menjadi baik. Menurut aliran ini pendidikan tidak dapat 
mengubah sifat bawaan yang telah dimiliki sejak lahir. Pendidikan yang 
dilakukan akan sia-sia karena idak akan merubah sifat lahirnya. Dalam ilmu 
pendidikan, hal ini disebut pesimisme pedagogis, karena sangat pesimis 
terhadap upaya-upaya dan hasil pendidikan (Afid Burhanuddin, 2013). 

Pada aliran Nativisme ini peranan lingkungan sosial, pembinaan, dan 
pendidikan tidak menjadi hal utama bahkan diabaikan. Sifat dasar yang 
diturunkan itulah yang menjadi hal penting. Nativisme mengutamakan potensi 
batin yang ada dalam diri manusia sejak lahir menjadi penentu baik dan 
buruknya manusia. Aliran ini kurang menghargai adanya peran pembinaan dan 
pendidikan (Nata, 2016). 

Contoh, semisal ada seorang anak keturuan dari seorang seniman yang 
memiliki kehidupan pas-pasan. Karena keadaan kehidupannya ekonominya 
yang jauh dari kata cukup, maka orang tuanya menginginkan anaknya kelak 
menjadi seorang pengusaha dan tidak mengikuti jejak orang tuanya menjadi 
seorang seniman. Namun karena darah seniman mengalir pada sang anak, 
maka bagaimana pun usahanya orang tuanya untuk menjadikan sebagai 
seorang pengusaha tidak akan bisa. Anak tersebut akan tetap menjadi seniman. 

Aliran ini mengharapkan setiap manusia agar: 1) mampu memunculkan bakat 
yang dimiliki, 2) mendorong manusia mewujudkan diri yang berkompeten, 3) 
mendorong manusia dalam menentukan pilihan, 4) mendorong manusia untuk 
mengembangkan potensi dari dalam dirinya sendiri, dan 5) mendorong 
manusia mengenali bakat minat yang dimilikinya (Afid Burhanuddin, 2013). 
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3.2.3 Naturalisme  
Naturalisme berasal dari kata Nature yang berarti alam, yang dibawa sejak 
lahir. Aliran ini memiliki persamaan dengan aliran Nativisme. Beberapa ahli 
mengemukakan bahwa aliran Nativisme dan Naturalisme hampir sama atau 
senada. Pelopor aliran ini dimotori oleh seorang filosof Perancis, Jean Jaquest 
Rousseau (1712-1778). Aliran ini berpendapata bahwa semua anak manusia 
adalah baik pada saat dilahirkan yaitu dari sejak tangan Tuhan sang pencipta. 
Tetapi pada akhirnya rusak ketika berada di tangan manusia . 

Aliran Naturalisme disebut juga negativisme, karena diyakini bahwa pendidik 
hendaknya menyerahkan pertumbuhan anak sepenuhnya pada alam. Dengan 
kata lain pendidikan tidak diperlukan dan menyerahkan anak didik kepada 
alam, agar pembawaan awal yang baik itu tidak rusak oleh tangan manusia 
melalui proses dan kegiatan pendidikan (Fahrizal, 2020). 

Aliran ini berpendapat bahwa seleksi dan hukum alam yang akan menjadikan 
manusia tetap menjadi baik. Hukum alam memiliki ciri: 1) segalanya 
berkembang dari alam, 2) perkembangan alam serba teratur, tidak meloncat-
loncat melainkan terjadi secara bertahap, dan 3) alam, berkembang tidak 
tergesa-gesa melainkan menunggu waktu yang tepat, sambil mengadakan 
persiapan. Jadi ketika manusia melakukan kesalahan maka alamlah yang akan 
memberikan hukuman (Amanudin, 2019). 

Contoh, seorang anak ketika dilarang bermain pisau kemudian tangannya 
tersayat atau dilarang bermain air hujan kemudian jatuh tergelincir, maka 
itulah bentuk hukuman alam. Anak tersebut dapat mengambil pelajaran atas 
musibah yang dialaminya. 

Implikasi aliran Naturalisme pada bidang pendidikan bisa dilihat pada 
fenomena menarik saat ini di dunia pendidikan. Kini banyak didirikan sekolah 
alam dengan berbagai konsep yang menjadikan alam sebagai tempat dan pusat 
kegiatan pembelajarannya. Pembelajaran tidak lagi dilakukan di dalam kelas 
yang dibatasi oleh ruang dan waktu, tetapi lebih fokus pada pemanfaatan alam 
sebagai tempat dan sumber belajar. Alam dijadikan sebagai laboratorium 
tempat peserta didik untuk bereksplorasi dan mengembangkan potensinya. 
Alam menyediakan beragam fasilitas dan tantangan bagi peserta didik yang 
menyenangkan (Anwar, 2015). 
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3.2.4 Konvergensi 
William Stern (1871-1939) telah menggabungkan pandangan empirisme dan 
nativisme menjadi teori atau aliran konvergensi. Konvergensi berasal dari kata 
convergentie yang berarti penyatuan hasil. Menurutnya di mana pembawaan 
(bakat) dan lingkungan sama pentingnya, keduanya memiliki pengaruh 
terhadap hasil perkembangan anak didik. Stern berpendapat bahwa 
pembawaan (bakat) dan lingkungan adalah dua garis yang sama menuju pada 
satu titik temu (garis pengumpul). Perkembangan pribadi anak didik 
sesungguhnya merupakan hasil proses kerja sama antara potensi heriditas 
(internal) dan lingkungan, serta pendidikan (eksternal) (Nadirah, 2016). 

Bakat atau potensi yang dibawa sejak lahir tidak akan berkembang dengan 
baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai dengan perkembangan 
bakat/potensi tersebut. Begitu pula lingkungan, lingkungan yang baik tidak 
dapat menghasilkan perkembangan anak yang optimal jika dalam dirinya tidak 
terdapat bakat/potensi yang diperlukan dalam mengembangkan 
bakat/potensinya. 

Penganut aliran Konvergensi ini berpendapat bahwa dalam proses 
perkembangan anak, baik faktor pembawaan (bakat) maupun faktor 
lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting. Aliran 
konvergensi pada umumnya diterima secara luas sebagai pandangan yang 
tepat dalam memahami tumbuh kembang manusia.  Namun demikian terdapat 
variasi mengenai faktor-faktor mana yang paling penting dalam menentukan 
tumbuhh kembang itu. 

Menurut aliran konvergensi: (1) pendidikan dapat diberikan kepada semua 
orang, (2) pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan kepada 
peserta didik untuk mengembangkan pembawaannya yang baik dan mencegah 
pembawaan yang buruk, (3) hasil pendidikan tergantung dari pembawaan dan 
lingkungan. Pendidikan sangat bergantung pada faktor pembawaan atau bakat 
dan lingkungan. Hingga saat ini pengaruh dari kedua faktor tersebut belum 
bisa ditetapkan. Stern sendiri tidak menerangkan seberapa besar perbandingan 
pengaruh kedua faktor tersebut (Anshari, 2010). 
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3.3 Aliran Modern 
Sejalan dengan perkembangan akalnya, manusia selalu berusaha mendapatkan 
hasil yang maksimal dalam hidupnya. Begitu pula dalam bidang pendidikan. 
Para praktisi dan akademisi di dunia pendidikan selalu berusaha membuat 
gerakan-gerakan baru guna meningkatkan kualitas pendidikan. Hal inilah yang 
melandasi munculnya aliran-aliran modern dalam pendidikan yang bertujuan 
untuk membentuk mutu pendidikan yang lebih baik. Ada lima jenis aliran 
modern dalam pendidikan: 1) aliran Progresivisme, 2) aliran Esensialisme, 3) 
aliran Rekonstruksionalisme, 4) aliran Perenialisme, dan 5) aliran Idealisme. 

3.3.1 Progresivisme 
Aliran ini berpendapat bahwa manusia memiliki kemampuan yang wajar dan 
dapat menghadapi serta mengatasi masalah yang bersifat menekan, atau 
masalah lainnya yang bersifat mengancam dirinya. Tokoh aliran 
Progresivisme adalah John Dewey (1859-1952). Peserta didik dipandang 
memiliki akal dan kecerdasan. Hal itu sesuai dengan fakta bahwa manusia 
mempunyai kelebihan jika dibanding makhluk lain. Manusia memiliki sifat 
dinamis dan kreatif yang didukung oleh kecerdasannya sebagai bekal 
menghadapi dan memecahkan masalah. Peningkatan kecerdasan menjadi 
tugas utama pendidik, yang secara teori mengerti karakter peserta didiknya (La 
Sulo and Tirtarahardja, 2005). 

Peserta didik tidak hanya dilihat sebagai satu kesatuan jasmani dan rohani, 
namun juga termanifestasikan di dalam tingkah laku dan perbuatan yang 
berada dalam pengalamannya. Jasmani dan rohani terutama kecerdasan, perlu 
dioptimalkan. Peserta didik diberi kesempatan untuk bebas dan leluasa untuk 
mengambil bagian dalam peristiwa yang berlangsung di sekitarnya. Dengan 
demikian suasana belajar terjadi di dalam dan di luar sekolah (Wikandaru, 
2012). 

3.3.2 Esensialisme 
Sumber aliran Esensialisme berasal dari filsafat idealisme dan realisme. 
Sumbangan yang diberikan keduanya bersifat eklektik. Eklektik adalah dua 
aliran tersebut bertemu sebagai pendukung Esensialisme yang berpendapat 
bahwa pendidikan harus bersendikan nilai-nilai yang dapat mendatangkan 
kestabilan. Artinya, nilai-nilai itu menjadi sebuah tatanan yang menjadi 
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pedoman hidup, sehingga dapat mencapai kebahagiaan. Nilai-nilai yang dapat 
memenuhi adalah yang berasal dari kebudayaan dan filsafat yang korelatif 
selama empat abad yang lalu, yaitu zaman Renaisans (Yunus, 2016). 

Pandangan tentang pendidikan dari tokoh pendidikan Renaisans yang pertama 
adalah Johan Amos Cornenius (1592-1670). Amos berpendapat agar segala 
sesuatu yang diajarkan melalui indra, karena indra adalah pintu gerbang jiwa. 
Tokoh kedua adalah Johan Frieddrich Herbart (1776-1841) yang mengatakan 
bahwa tujuan pendidikan adalah menyesuaikan jiwa seseorang dengan 
kebajikan Tuhan. Artinya, perlu ada penyesuaian dengan hukum kesusilaan. 
Proses untuk mencapai tujuan pendidikan itu oleh Herbart disebut sebagai 
pengajaran. 

Tokoh ketiga adalah William T. Harris (1835-1909) yang berpendapat bahwa, 
tugas pendidikan adalah menjadikan terbukanya realitas berdasarkan susunan 
yang tidak terelakkan dan bersendikan kesatuan spiritual. Sekolah adalah 
lembaga yang memelihara nilai-nilai yang telah turun-temurun, dan menjadi 
penuntun penyesuaian orang pada masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa 
aliran Esensialisme menghendaki agar landasan pendidikan adalah nilai-nilai 
yang esensial, yaitu yang telah teruji oleh waktu, bersifat menuntun, dan telah 
turun-temurun dari zaman ke zaman sejak zaman Renaisans (Nursikin, 2016). 

3.3.3 Rekonstruksionalisme 
Aliran ini memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman yang 
berlangsung terus menerus dalam hidup. Sekolah menjadi tempat utama 
berlangsungnya pendidikan seyogyanya menjadi gambaran kecil dari 
kehidupan sosial di masyarakat. Sekolah-sekolah rekonstruksionis berfungsi 
sebagai lembaga utama untuk melakukan perubahan sosial, ekonomi, dan 
politik dalam masyarakat. 

Tujuan pendidikan rekonstruksionis adalah membangkitkan kesadaran peserta 
didik tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat 
manusia dalam skala global, dan mengajarkan kepada mereka tentang 
keterampilan-keterampilam yang diperlukan untuk mengatasi masalah-
masalah tersebut (Filsafat, 2018). 

Rekontruksionisme mengasumsikan manusia makhluk sosial mempunyai 
orientasi ke masa lalu dan sekarang dengan tujuan pendidikan terhadap 
pembentukkan masyarakat yang lebih baik dengan kurikulum sebagai 
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rekonstruksi sosial mengutamakan kepentingan sosial di  atas kepentingan 
individu tujuannya tanggung jawab tentang masa depan masyarakat. 

3.3.4 Perenialisme 
Tokoh aliran Perenialisme adalah Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquino. 
Perenialisme memandang bahwa kepercayaan aksiomatis zaman kuno dan 
abad pertengahan perlu dijadikan dasar pendidikan sekarang. Pandangan aliran 
ini tentang pendidikan adalah belajar untuk berpikir. Oleh sebab itu, peserta 
didik harus dibiasakan untuk berlatih berpikir sejak dini (Amanudin, 2019). 

Pada awalnya, peserta didik diberi kecakapan-kecakapan dasar seperti 
membaca, menulis, dan berhitung. Selanjutnya perlu dilatih pula kemampuan 
yang lebih tinggi seperti berlogika, retorika, dan bahasa. 

Perenialisme merupakan gerakan pendidikan yang mempersatukan bahwa 
nilai-nilai universal itu ada, dan bahwa pendidikan hendaknya merupakan 
suatu pencarian dan penanaman kebenaran dan nilai-nilai tersebut. Guru 
memiliki peranan dominan dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar 
di kelas. Menurut aliran ini, ilmu pengetahuan merupakan filsafat yang 
tertinggi, karena dengan ilmu pengetahuan seseorang dapat berpikir secara 
induktif (Nursikin, 2016). 

3.3.5 Idealisme  
Aliran Idealisme adalah suatu aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa. 
Cita adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani dan jiwa terletak 
di antara gambaran asli (cita) dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh 
panca indera. Aliran ini memandang dan menganggap bahwa yang nyata 
hanyalah idea. Tugas ide adalah memimpin budi manusia dalam menjadi 
contoh bagi pengalaman (Anwar, 2015). 

Pola pendidikan yang diajarkan aliran Idealisme ini berpusat dari idealisme. 
Pengajaran tidak sepenuhnya berpusat pada anak atau materi pelajaran, bukan 
masyarakat melainkan berpusat pada idealisme. Tujuan pendidikan menurut 
paham idealisme ada tiga hal: 1) tujuan untuk individual, 2) tujuan untuk 
masyarakat, dan campuaran antar keduanya. 

Agar anak didik bis menjadi kaya dan memiliki kehidupan yang bermakna, 
memiliki kepribadian yang harmonis dan penuh warna, hidup bahagia, mampu 
menahan berbagai tekana hidup yang pada akhirnya diharapkan membantu 
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individu lainnya untuk hidup lebih baik. Sedangkan tujuan pendidikan 
idealisme bagi kehidupan sosial adalah perlunya persaudaraan sesama manusia 
(Amanudin, 2019). 
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4.1 Pendahuluan 
Dewasa ini pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina 
kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan 
dalam perkembangannya. Istilah pendidikan atau paedagogia berarti 
bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa 
agar ia menjadi dewasa (Panggabean, et. al., 2021). Pendidikan dapat diartikan 
sebagai usaha yang dijalankan oleh seorang atau kelompok orang lain agar 
menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan   yang lebih 
tinggi (Subakti, 2019). 

Hampir semua orang dikenai pendidikan dan melaksanakan pendidikan. Sebab 
pendidikan tidak pernah terpisah dengan kehidupan manusia (Subakti, et. al., 
2021). Anak-anak menerima pendidikan dari orang-tuanya dan manakala 
anak-anak ini sudah dewasa dan berkeluarga mereka juga akan mendidik anak-
anaknya (Purba, et. al., 2021). Begitu pula di sekolah dan perguruan tinggi para 
siswa dan mahasiswa dididik oleh guru atau dosen. 

Manusia dan pendidikan itu adalah dua hal yang sangat berkaitan erat, bahkan 
saling memengaruhi antara satu sama lain (Cecep, et. al., 2021). Hubungan ini 
terjalin dengan fungsinya masing-masing. Fungsi manusia adalah sebagai 
pengajar/pendidik sementara manusia membutuhkan pendidikan sebagai acuan 
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untuk perbaikan hidup (Ramadhani, et. al., 2021). Disinilah fungsi utama dari 
sebuah pendidikan yakni memanusiakan manusia (Kholifah, et. al., 2021). 

 

4.2 Teori Pendidikan 
Teori pendidikan adalah suatu usaha untuk menjelaskan bagaimana sesuatu 
terjadi dan atau digunakan dalam proses belajar mengajar (Cecep, et. al., 
2021). Dengan kata lain, teori pendidikan merupakan sebuah pandangan atau 
serangkaian pendapat yang berkaitan dengan pendidikan yang disajikan dalam 
sebuah sistem (Utami, N. R., et. al., 2021). Adapun teori-teori pendidikan 
terbagi atas beberapa bagian seperti yang dijelaskan berikut ini. 

4.2.1 Teori Koneksionisme 
Edward Lee Thorndike adalah tokoh psikologi yang mampu memberikan 
pengaruh besar terhadap berlangsungnya proses pembelajaran. Teorinya 
dikenal dengan teori Stimulus Respons. Menurutnya, dasar belajar adalah 
asosiasi antara stimulus (S) dengan respons (R). Stimulus akan memberi kesan 
kepada pancaindra, sedangkan respons akan mendorong seseorang untuk 
melakukan tindakan. Asosiasi seperti itu disebut Connection. Prinsip itulah 
yang kemudian disebut sebagai teori Connectionism. 

Pendidikan yang dilakukan Thorndike adalah menghadapkan subjek pada 
situasi yang mengandung problem. Model eksperimen yang ditempuhnya 
sangat sederhana yaitu dengan menggunakan kucing sebagai objek 
penelitiannya. Kucing dalam keadaan lapar dimasukkan ke dalam kandang 
yang dibuat sedemikian rupa, dengan model pintu yang dihubungkan dengan 
tali. Pintu tersebut akan terbuka jika tali tersentuh/tertarik. Di luar kandang 
diletakkan makanan untuk merangsang kucing agar bergerak keluar. Pada 
awalnya, reaksi kucing menunjukkan sikap yang tidak terarah, seperti 
meloncat yang tidak menentu, hingga akhirnya suatu saat gerakan kucing 
menyentuh tali yang menyebabkan pintu terbuka. 

Setelah percobaan itu diulang-ulang, ternyata tingkah laku kucing untuk keluar 
dari kandang menjadi semakin efisien. Itu berarti kucing dapat memilih atau 
menyeleksi antara respons yang berguna dan yang tidak. Respons yang 
berhasil untuk membuka pintu yaitu menyentuh tali akan dibuat pembiasaan, 
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sedangkan respons lainnya dilupakan. Eksperimen itu menunjukkan adanya 
hubungan kuat antara stimulus dan respons.  

Thorndike merumuskan hasil eksperimennya ke dalam tiga hukum dasar 
sebagai berikut. 

1. Hukum Kesiapan (The Law of Readiness) 

Hukum ini memberikan keterangan mengenai kesiapan seseorang merespons 
(menerima atau menolak) terhadap suatu stimulan. Pertama, bila seseorang 
sudah siap melakukan suatu tingkah laku, pelaksanaannya akan memberi 
kepuasan baginya sehingga tidak akan melakukan tingkah laku lain. Contoh, 
peserta didik yang sudah benar-benar siap menempuh ujian, dia akan puas bila 
ujian itu benar-benar dilaksanakan. 

Kedua, bila seseorang siap melakukan suatu tingkah laku tetapi tidak 
dilaksanakan, maka akan timbul kekecewaan. Akibatnya, ia akan melakukan 
tingkah laku lain untuk mengurangi kekecewaan. Contoh peserta didik yang 
sudah belajar tekun untuk ujian, tetapi ujian dibatalkan, ia cenderung 
melakukan hal lain (misalnya: berbuat gaduh dan protes) untuk melampiaskan 
kekecewaannya. 

Ketiga, bila seseorang belum siap melakukan suatu perbuatan tetapi dia harus 
melakukannya, maka ia akan merasa tidak puas. Akibatnya, orang tersebut 
akan melakukan tingkah laku lain untuk menghalangi terlaksananya tingkah 
laku tersebut. Contoh, peserta didik tiba-tiba diberi tes tanpa diberi tahu lebih 
dahulu, mereka pun akan bertingkah untuk menggagalkan tes. 

Keempat, bila seseorang belum siap melakukan suatu tingkah laku dan tetap 
tidak melakukannya, maka ia akan puas. Contoh, peserta didik akan merasa 
lega bila ulangan ditunda, karena dia belum belajar. 

2. Hukum Latihan (The Law of Exercise) 

Hukum ini dibagi menjadi dua, yaitu hukum penggunaan (the law of use), dan 
hukum bukan penggunaan (the law of disuse). Hukum penggunaan 
menyatakan bahwa dengan latihan berulang-ulang, hubungan stimulus dan 
respons akan makin kuat. Sedangkan hukum bukan penggunaan menyatakan 
bahwa hubungan antara stimulus dan respons akan semakin melemah jika 
latihan dihentikan. 
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Bila peserta didik dalam belajar bahasa Inggris selalu menghafal 
perbendaharaan kata, maka saat ada stimulus berupa pertanyaan “apa bahasa 
Inggrisnya kata yang berbahasa Indonesia” maka peserta didik langsung bisa 
merespons pertanyaan itu dengan mengingat atau mencari kata yang benar. 
Sebaliknya, jika tidak pernah menghafal atau mencari, ia tidak akan 
memberikan respons dengan benar. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 
prinsip utama belajar adalah pengulangan. Makin sering suatu pelajaran 
diulang, akan semakin banyak yang dikuasainya. Sebaliknya, semakin tidak 
pernah diulang, pelajaran semakin sulit untuk dikuasai. 

3. Hukum Akibat (The Law of Effect) 

Hubungan stimulus respons akan semakin kuat, jika akibat yang ditimbulkan 
memuaskan. Sebaliknya, hubungan itu akan semakin lemah, jika yang 
dihasilkan tidak memuaskan. Maksudnya, suatu perbuatan yang diikuti dengan 
akibat yang menyenangkan akan cenderung untuk diulang. Tetapi jika 
akibatnya tidak menyenangkan, akan cenderung ditinggalkan atau dihentikan. 
Hubungan ini erat kaitannya dengan pemberian hadiah (reward) dan sanksi 
(punishment). 

Contohnya peserta didik yang biasa menyontek lalu dibiarkan saja atau justru 
diberi nilai baik, anak didik itu akan cenderung mengulangnya, sebab ia 
merasa diuntungkan dengan kondisi seperti itu. Tetapi, bila ia ditegur atau 
dipindahkan sehingga temannya tahu kalau ia menyontek, ia akan merasa malu 
(merasa tidak diuntungkan oleh kondisi). Pada kesempatan lain, ia akan 
berusaha untuk tidak mengulangi perbuatan itu, sebab ia merasakan ada hal 
yang tidak menyenangkan baginya. 

4.2.2 Teori Classical Conditionins 
Tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Ivan Petrovich Pavlov, warga 
Rusia yang hidup pada tahun 1849-1936. Teorinya adalah tentang conditioned 
reflects. Pavlov mengadakan penelitian secara intensif mengenai kelenjar 
ludah. Penelitian yang dilakukan Pavlov menggunakan anjing sebagai 
objeknya. Anjing diberi stimulus dengan makanan dan isyarat bunyi, dengan 
asumsi bahwa suatu ketika anjing akan merespons stimulan berdasarkan 
kebiasaan. 

Ketika akan makan, anjing mengeluarkan liur sebagai isyarat dia siap makan. 
Percobaan itu diulang berkali-kali dan pada akhirnya percobaan dilakukan 
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dengan memberi bunyi saja tanpa diberi makanan. Hasilnya, anjing tetap 
mengeluarkan liur dengan anggapan bahwa di balik bunyi itu ada makanan. 
Lewat penemuannya, Pavlov meletakkan dasar behaviorisme sekaligus 
meletakkan dasar-dasar bagi berbagai penelitian mengenai proses belajar dan 
pengembangan teori-teori belajar. 

Prinsip belajar menurut Pavlov adalah sebagai berikut. 

1. Belajar adalah pembentukan kebiasaan dengan cara menghubungkan/ 
mempertautkan antara perangsang (stimulus) yang lebih kurang 
dengan perangsang yang lebih lemah. 

2. Proses belajar terjadi apabila ada interaksi antara organisme dengan 
lingkungan. 

3. Belajar adalah membuat perubahan-perubahan pada 
organisme/individu. 

4. Setiap perangsang akan menimbulkan aktivitas otak. 
5. Semua aktivitas susunan saraf pusat diatur oleh eksitasi dan 

inhibitasi. 

4.2.3 Teori Operant Conditionins 
Teori ini dikemukakan oleh Burhus Frederic Skinner. la membedakan tingkah 
laku responden, yaitu tingkah laku yang ditimbulkan oleh stimulus yang jelas. 
Misalnya, kucing lari ke sana kemari karena melihat daging. Operant Behavior 
adalah tingkah laku yang ditimbulkan oleh stimulus yang belum diketahui, 
namun semata-mata ditimbulkan oleh organisme itu sendiri, dan belum tentu 
dikehendaki oleh stimulus dari luar. Misalnya, kucing lari ke sana kemari 
karena kucing itu lapar, bukan karena melihat daging. Sesuai dengan dua 
tingkah laku tersebut, ada dua macam kondisi, yaitu 

Pertama, Respons Conditioning. Kondisi ini disebut sebagai tipe S, karena 
menitikberatkan pada stimulus. Hal ini sama dengan kondisi yang 
dikemukakan oleh Pavlov. 

Kedua, Operant Conditioning. Kondisi ini disebut sebagai tipe R, karena 
menitikberatkan pada pentingnya respons. Menurut Skinner, ada dua prinsip 
umum dalam kondisi ini, yaitu 

1. Setiap respons yang diikuti stimulus yang memperkuat reward 
(ganjaran), akan cenderung diulangi. 
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2. Stimulus yang memperkuat reward akan meningkatkan kecepatan 
terjadinya respons operant. Dengan kata lain, reward akan 
mengakibatkan diulanginya suatu respons. 

Setelah melakukan eksperimen berulang-ulang, Skinner berkesimpulan bahwa 
mula-mula dalam jangka pendek, baik hukuman maupun hadiah, mempunyai 
efek mengubah dan menaikkan tingkah laku yang dikehendaki. Namun dalam 
jangka panjang, hadiah tetap berefek menaikkan, sedangkan hukuman justru 
tidak berfungsi. Artinya, antara hadiah dan hukuman tidak simetris. 

4.2.4 Teori Gestalt 
Max Wertheimer adalah psikolog Jerman yang menjadi tokoh teori ini. 
Penemuan teori gestalt bermula ketika Wertheimer melihat cahaya lampu yang 
berkedap-kedip saat naik kereta api pada jarak tertentu. Sinar itu memberinya 
kesan sebagai sinar yang bergerak datang-pergi dan tidak terputus. 

Gestalt berasumsi, bila suatu organisasi dihadapkan pada suatu problem, 
kedudukan kognisi tidak seimbang sampai problem itu terpecahkan. Kognisi 
yang tidak seimbang mendorong organisme untuk mencari keseimbangan 
sistem mental. Menurut gestalt, problem merupakan stimulus sampai didapat 
suatu pemecahannya. Organisme atau individu akan selalu berpikir tentang 
suatu bahan agar dapat memecahkan masalah yang dihadapinya sebagai 
bentuk respons dari stimulus yang berupa masalah tadi.  

Penerapan teori gestalt tampak pada kurikulum yang sekarang digunakan di 
dunia pendidikan. Kurikulum mempunyai pusat yang sama. Dalam tingkatan 
rendah, disusun kurikulum dari suatu kesatuan yang utuh hal pokok diajarkan 
secara garis besar. Di tingkat yang lebih lanjut, kesatuan itu diberikan lagi 
dengan muatan yang lebih detail yang mengarah ke bagian-bagian yang telah 
diberikan di tingkat dasar. Begitu secara berkelanjutan disetiap jenjangnya. 

Teori Gestalt dengan metode globalnya juga sangat berpengaruh dalam 
metode membaca dan menulis. Metode yang resmi digunakan dengan 
mengacu teori ini dikenal dengan istilah S.A.S (Struktural, Analitis, dan 
Sintesis).  
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Metode ini dirintis oleh Ovide De Croly. Proses mengajarnya adalah sebagai 
berikut. 

1. Pada permulaan sekali, anak dihadapkan pada cerita pendek yang 
telah dikenal anak dalam kehidupan keluarga. Cerita ini jelas 
merupakan satu kesatuan yang telah dikenal anak. Karena itu dengan 
mudah anak akan segera dapat membaca seluruhnya dengan 
menghafal. Biarkan murid membaca sambil menunjuk kalimat yang 
tidak cocok dengan yang diucapkan. 

2. Menguraikan cerita pendek tersebut menjadi kalimat-kalimat. 
Pendidik secara alamiah menunjukkan bahwa cerita pendek itu terdiri 
dari kalimat-kalimat. Antarkalimat diberi warna yang berbeda, dan 
antarkalimat diberi jarak yang cukup renggang. 

3. Memisahkan kalimat-kalimat menjadi kata-kata. Tiap kata ditulis 
dengan warna yang berbeda, terpisah, dan ditulis agak berjauhan. 
Susunan tiap kata ditulis semakin menurun dan dibaca pelan-pelan 
sambil menunjuk tiap kata. 

4. Memisahkan kata menjadi suku kata. 
5. Memisahkan suku kata menjadi huruf, dan tiap hurufnya ditulis 

dengan warna yang berbeda. 
6. Setelah mengenal huruf, peserta didik diajarkan menyusun suku kata; 

suku kata menjadi; dan kata menjadi kalimat. 

Kebaikan metode ini adalah peserta didik bisa belajar secara alamiah, sesuai 
dengan prinsip persepsi gestalt. Pelajaran itu menarik, tidak menjemukan, 
karena dimulai dengan cerita dan kalimat-kalimat yang mengandung arti. 
Metode ini sesuai dengan tingkat perkembangan anak, tidak mengganggu, 
serta tergantung pada proses persepsinya masing-masing. Peserta didik 
membaca dengan memahami isinya dan akhirnya murid lebih cepat menguasai 
pembacaan yang sebenarnya. 
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4.2.5 Teori Medan (Field Theory) 
Lingkungan dipandang sebagai gejala yang saling memengaruhi. Teori medan 
memandang bahwa tingkah laku dan atau proses kognitif adalah suatu fungsi 
dari banyak variabel yang muncul secara simultan (serempak). Perubahan pada 
diri seseorang bisa mengubah basil keseluruhan. 

Kurt Lewin (1890-1947) menjelaskan bahwa tingkah laku manusia dalam 
suatu waktu ditentukan oleh keseluruhan jumlah fakta psikologis yang dialami 
dalam waktu tersebut. Menurutnya, fakta psikologis itu merupakan sesuatu 
yang berpengaruh pada tingkah laku, termasuk marah, ingatan kejadian masa 
lampau, dan lain-lain. Semua fakta itu menjadi ruang lingkup kehidupan 
seseorang. Beberapa fakta psikologis akan memberi pengaruh positif atau 
negatif pada tingkah laku seseorang. Keseluruhan gejala itulah yang akan 
menentukan tingkah laku seseorang dalam suatu waktu. Tetapi, hanya 
pengalaman yang disadarinya yang akan memberi pengaruh.  

Perubahan pada fakta psikologis akan menyusun kembali seluruh ruang 
kehidupan. Jadi, tingkah laku merupakan perubahan-perubahan kontinu dan 
dinamis. Manusia berada dan berkembang dalam suatu pengaruh perubahan-
perubahan medan yang kontinu. Itulah yang dimaksud dengan teori medan 
dalam psikologi. 

Teori medan merupakan perkembangan dari teori gestalt. Berikut penerapan 
teori medan dalam proses belajar-mengajar. 

1. Belajar adalah perubahan struktur kognitif (pengetahuan) 

Orang belajar akan bertambah pengetahuannya, yang berarti tahu lebih banyak 
daripada sebelum belajar. Tahu lebih banyak berarti ruang lingkupnya 
bertambah luas dan semakin terdiferensikan. Itu semua berarti seseorang akan 
banyak memiliki fakta yang saling berhubungan. 

2. Peranan hadiah dan hukuman. Hadiah dan hukuman merupakan 
sarana motivasi yang efektif. Tetapi dalam penggunaannya 
memerlukan pengawasan. Nilai yang baik bagi peserta didik pada 
umumnya merupakan sesuatu hal yang diinginkan (hadiah). Tetapi, 
tugas-tugas dalam belajar untuk mencapai nilai tersebut pada 
umumnya dianggap sebagai hukuman yang membebani dan kurang 
menarik. 
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3. Masalah sukses dan gagal. Kurt Lewin lebih setuju penggunaan 
istilah sukses dan gagal dibanding hadiah dan hukuman. Karena, 
apabila tujuan yang akan dicapai bersifat intrinsik, kita akan lebih 
tepat mengatakan bahwa suatu tujuan berhasil atau gagal dicapai 
daripada mengatakan bahwa suatu tujuan mengandung hadiah dan 
hukuman. Pengalaman sukses dapat diperoleh melalui beberapa hal. 
Pengalaman sukses dialami bila seseorang benar-benar mendapatkan 
apa yang diinginkannya. Misalnya, seseorang yang ingin lulus dalam 
suatu program tertentu, kemudian ternyata memang lulus. 
a. Pengalaman sukses juga dialami bila seseorang sudah berada di 

dalam daerah tujuan yang ingin dicapai. Misalnya, orang 
dikatakan lulus dalam suatu program bila tinggal mengulang 
beberapa mata kuliah saja. 

b. Pengalaman sukses juga dialami kalau orang telah membuat 
suatu kemajuan ke arah tujuan yang akan dicapai. Misalnya, 
orang merasa berhasil kalau telah mempersiapkan diri dengan 
baik dalam menghadapi ujian. 

c. Pengalaman sukses juga dialami kalau orang telah berbuat 
dengan cara yang oleh masyarakat dianggap sebagai cara untuk 
mencapai tujuan. Misalnya, seseorang merasa sukses bila pada 
waktu ujian keluar paling awal. 

d. Pengalaman sukses atau gagal bersifat individual. Kejadian yang 
sama mungkin dialami sebagai sukses bagi seseorang, tetapi 
mungkin tidak demikian bagi orang lain. Contoh, anak yang 
duduk di kelas I SD tidak bisa menghitung 25 X 25 adalah wajar. 
Tetapi jika peserta didik tidak bisa, ia akan dianggap gagal. 

4. Taraf Aspirasi. Pengalaman sukses dan gagal bersangkutan dengan 
taraf aspirasi seseorang. Untuk itu, dalam mencapai sesuatu, setiap 
orang perlu merumuskan tujuan meskipun masih bersifat sementara, 
sehingga ketika ia berada di daerah tujuan sementara tersebut, ia akan 
merasa berhasil. 

5. Pengulangan dapat menimbulkan kejenuhan psikologis. Sebagai 
penerus dan penyempurna aliran gestalt, Kurt Lewin berpendapat 
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bahwa yang diperoleh pertama pada saat belajar adalah pencerahan 
(insight), sedangkan pengulangan memiliki kedudukan sekunder. 
Memang untuk mencapai pencerahan memerlukan pengulangan, 
tetapi kuantitas pengulangan bukan yang menentukan insight. Justru 
ulangan yang terlalu banyak akan menimbulkan kejenuhan 
psikologis, yang mengakibatkan terjadinya diferensiasi (kekaburan). 
Itu berarti menambah jauhnya belajar dari pemecahan masalah. 

4.2.6 Teori Humanistik 
Arthur Combs, Abraham H. Maslow, dan Carl R. Rogers adalah tiga tokoh 
utama dalam teori belajar humanistik. Berikut uraian pandangan mereka. 
Arthur Combs, seorang humanis, berpendapat bahwa perilaku batiniah, seperti 
perasaan, persepsi, keyakinan, dan maksud, menyebabkan seseorang berbeda 
dengan orang lain. Untuk memahami orang lain, kita harus melihat dunia 
orang lain seperti ia merasa dan berpikir tentang dirinya. 

Pendidik dapat memahami perilaku peserta didik jika ia mengetahui 
bagaimana peserta didik memersepsikan perbuatannya pada suatu situasi. Apa 
yang kelihatannya aneh bagi kita, mungkin saja tidak aneh bagi orang lain. 

Dalam proses pembelajaran, menurut para ahli psikologi humanistis, jika 
peserta didik memperoleh informasi baru, informasi itu dipersonalisasikan ke 
dalam dirinya. Sangatlah keliru jika pendidik beranggapan bahwa peserta didik 
akan mudah belajar kalau bahan ajar disusun rapi dan disampaikan dengan 
baik, karena peserta didik sendirilah yang menyerap dan mencerna pelajaran 
itu. Namun yang menjadi masalah dalam mengajar bukanlah bagaimana bahan 
ajar itu disampaikan, tetapi bagaimana membantu peserta didik memetik arti 
dan makna yang terkandung di dalam bahan ajar itu. Apabila peserta didik 
dapat mengaitkan bahan ajar dengan kehidupannya, pendidik boleh berbesar 
hati karena misinya telah berhasil. 

Abraham H. Maslow dikenal sebagai salah satu tokoh psikologi humanistik. 
Karyanya di bidang ini berpengaruh dalam upaya memahami motivasi 
manusia. la menyatakan bahwa dalam diri manusia terdapat dorongan positif 
untuk tumbuh sekaligus kekuatan yang menghambat. 

Maslow, mengatakan bahwa ada beberapa kebutuhan yang perlu dipenuhi oleh 
setiap manusia yang siratnya hierarkis. Pemenuhan kebutuhan dimulai dari 
kebutuhan terendah, selanjutnya meningkat pada kebutuhan yang lebih tinggi.  
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Adapun kebutuhan tersebut adalah 

1. Kebutuhan jasmaniah 
2. Kebutuhan keamanan 
3. Kebutuhan kasih sayang 
4. Kebutuhan harga diri 
5. Kebutuhan aktualisasi diri 

Menurut ahli teori ini, hierarki kebutuhan manusia tersebut mempunyai 
implikasi penting bagi individu peserta didik. Oleh karenanya, pendidik harus 
memperhatikan kebutuhan peserta didik sewaktu beraktivitas di dalam kelas. 
Seorang pendidik dituntut memahami kondisi tertentu, misalnya, ada peserta 
didik tertentu yang sering tidak mengerjakan pekerjaan rumahnya atau ada 
yang berbuat gaduh, atau ada yang tidak minat belajar.  

Menurut Maslow, minat atau motivasi untuk belajar tidak dapat berkembang 
jika kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi. Peserta didik yang datang ke sekolah 
tanpa persiapan, atau tidak dapat tidur nyenyak, atau membawa persoalan 
pribadi, cemas atau takut, akan memiliki daya motivasi yang tidak optimal, 
sebab persoalan-persoalan yang dibawanya akan mengganggu kondisi ideal 
yang dia butuhkan. 

Carl R. Rogers adalah seorang ahli psikologi humanis yang gagasan-
gagasannya berpengaruh terhadap pikiran dan praktik pendidikan. la 
menyarankan adanya suatu pendekatan yang berupaya menjadikan belajar dan 
mengajar lebih manusiawi gagasan itu adalah 

a. Hasrat untuk belajar 

Menurut Rogers, manusia mempunyai hasrat untuk belajar. Hal itu mudah 
dibuktikan. Perhatikan saja, betapa ingin tahunya anak kalau sedang 
mengeksplorasi lingkungannya. Dorongan ingin tahu dan belajar merupakan 
asumsi dasar pendidikan humanistis. Di dalam kelas yang humanistis, peserta 
didik diberi kebebasan dan kesempatan untuk memuaskan dorongan ingin tahu 
dan minatnya terhadap sesuatu yang menurutnya bisa memuaskan 
kebutuhannya. Orientasi ini bertentangan dengan gaya lama, di mana seorang 
pendidik atau kurikulum mendominasi peta proses pembelajaran. 
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b. Belajar yang berarti 

Prinsip ini menuntut adanya relevansi antara bahan ajar dengan kebutuhan 
yang diinginkan peserta didik. Anak akan belajar jika ada hal yang berarti 
baginya. Misalnya, anak cepat belajar menghitung uang receh karena uang 
tersebut dapat digunakan untuk membeli barang kesukaannya. 

c. Belajar tanpa ancaman 

Belajar mudah dilakukan dan hasilnya dapat disimpan dengan baik apabila 
berlangsung dalam lingkungan yang bebas ancaman. Proses pembelajaran 
dapat berjalan dengan lancar ketika peserta didik dapat menguji 
kemampuannya, dapat mencoba pengalaman-pengalaman baru, atau membuat 
kesalahan-kesalahan tanpa mendapat kecaman yang menyinggung 
perasaannya. Jika kenyamanan sudah dia dapatkan, pembelajaran pun akan 
menjadi kondusif. Anak tidak merasa tertekan dan pendidik dianggapnya 
sebagai fasilitator yang menyenangkan. 

d. Belajar atas inisiatif sendiri 

Bagi para humanis, belajar akan sangat bermakna ketika dilakukan atas 
inisiatif sendiri. Peserta didik akan mampu memilih arah belajarnya sendiri, 
sehingga memiliki kesempatan untuk menimbang dan membuat keputusan 
serta menentukan pilihan dan introspeksi diri. Dia akan bergantung pada 
dirinya sendiri, sehingga kepercayaan dirinya menjadi lebih baik. 

e. Belajar dan perubahan 

Prinsip terakhir yang dikemukakan Rogers adalah bahwa belajar paling 
bermanfaat adalah belajar tentang proses belajar. Menurutnya, diwaktu lampau 
peserta didik belajar mengenal fakta-fakta dan gagasan-gagasan yang statis, 
dan apa yang didapat di sekolah dirasa sudah cukup untuk kebutuhan saat itu. 
Tetapi sekarang, tuntutan mengubah pola pikir yang datang setiap waktu. Apa 
yang dipelajari dimasa lalu tidak dapat mudah dijadikan pegangan untuk 
mencapai sukses dimasa sekarang ini. Apa yang dibutuhkan sekarang adalah 
orang-orang yang mampu belajar di lingkungan yang sedang berubah dan 
terus akan berubah. 

Aliran dan teori pendidikan ini menjadi warna yang dominan di dunia 
pendidikan. Meski tidak dianut seluruhnya, minimal ada aliran yang diikuti 
dan teori yang digunakan sebagai upaya pengembangan pendidikan. 
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4.3 Pilar-Pilar Pendidikan 
Ada enam pilar pendidikan yang direkomendasikan UNESCO yang dapat 
digunakan sebagai prinsip pembelajaran yang bisa diterapkan di dunia 
pendidikan. Adapun keempat pilar tersebut sebagai berikut. 

4.3.1 Learning to Know 
Learning to know bukan sebatas mengetahui dan memiliki materi informasi 
sebanyak-banyaknya, menyimpan dan mengingat selama-lamanya dengan 
setepat-tepatnya, sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang telah diberikan, 
namun juga kemampuan dalam memahami makna di balik materi ajar yang 
telah diterimanya. Dengan learning to know, kemampuan menangkap peluang 
untuk melakukan pendekatan ilmiah diharapkan bisa berkembang yang tidak 
hanya melalui logika empirisme semata, tetapi juga secara transendental, yaitu 
kemampuan mengaitkannya dengan nilai-nilai spiritual. 

4.3.2 Learning to Do 
Learning to do merupakan konsekuensi dari learning to know. Kelemahan 
model pendidikan dan pengajaran yang selama ini berjalan adalah 
mengajarkan “omong” (baca: teori), dan kurang menuntun orang untuk 
“berbuat” (praktik). Semangat retorika lebih besar dari action. Yang dimaksud 
learning to do bukanlah kemampuan berbuat mekanis dan pertukangan tanpa 
pemikiran. Dengan demikian, peserta didik akan terus belajar bagaimana 
memperbaiki dan menumbuh kembangkan kerja, juga bagaimana 
mengembangkan teori atau konsep intelektualitasnya. 

4.3.3 Learning to Be 
Melengkapi learning to know dan learning to do, Robinson Crussoe 
berpendapat bahwa manusia itu hidup sendiri tanpa kerja sama atau saling 
tergantung dengan manusia lain. Manusia diera sekarang ini bisa hanyut 
ditelan masa jika tidak berpegang teguh pada jati dirinya. Learning to be akan 
menuntun peserta didik menjadi ilmuwan sehingga mampu menggali dan 
menentukan nilai kehidupannya sendiri dalam hidup bermasyarakat sebagai 
hasil belajarnya. 
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4.3.4 Learning to Live Together 
Learning to live together ini merupakan kelanjutan yang tidak dapat dielakkan 
dari ketiga poin di atas. Oleh karena itu, premis ini menuntut seseorang untuk 
hidup bermasyarakat dan menjadi educated person yang bermanfaat baik bagi 
diri dan masyarakatnya maupun bagi seluruh umat manusia. 

4.3.5 Learning How to Learn 
Sekolah boleh saja selesai, tetapi belajar tidak boleh berhenti. Pepatah, “Satu 
masalah terjawab, seribu masalah menunggu untuk dijawab”, seakan sudah 
menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan yang serba modern 
ini. Oleh karena itu, Learning How to Leam akan membawa peserta didik pada 
kemampuan untuk dapat mengembangkan strategi dan kiat belajar yang lebih 
independen, kreatif, inovatif, efektif, efisien, dan penuh percaya diri, karena 
masyarakat baru adalah learning society atau knowledge society. Orang-orang 
yang mampu menduduki posisi sosial yang tinggi dan penting adalah mereka 
yang mampu belajar lebih lanjut. 

Learning How to Learn memerlukan model pembelajaran baru, yaitu 
pergeseran dari model belajar “memilih” (menghafal) menjadi model belajar 
“menjadi” (mencari/meneliti). Asumsi yang digunakan dalam model belajar 
“memiliki” adalah “pendidik tahu”, peserta didik tidak tahu. Oleh karena itu, 
pendidik memberi pelajaran, peserta didik menerima. Yang dipentingkan 
dalam model belajar “memiliki” ini adalah penerima pelajaran, yang akan 
menerima sebanyak-banyaknya, menyimpan selama-lamanya, dan 
menggunakannya sesuai dengan aslinya serta menurut instruksi yang telah 
diberikan. Sebaliknya, pada proses belajar “menjadi”, peserta didik sendiri 
yang mencari dan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang 
dihadapinya, sedang pendidik dituntut membimbing, memotivasi, 
memfasilitasi, memprovokasi, dan memersuasi. 

4.3.6 Learning Throughout Learn 
Perubahan dan perkembangan kehidupan berjalan terus menerus yang semakin 
keras dan rumit. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain kecuali harus belajar terus 
menerus sepanjang hayat. Learning Throughout Life ini menuntun dan 
memberi pencerahan pada peserta didik bahwa ilmu bukanlah hasil buatan 
manusia, tetapi merupakan hasil temuan atau hasil pencarian manusia. Karena 
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ilmu adalah ilmu Tuhan yang tidak terbatas dan harus dicari, maka upaya 
mencarinya juga tidak mengenal kata berhenti. 

Bertolok dari butir-butir tersebut, gagasan paradigma baru pendidikan 
Indonesia dalam abad mendatang adalah pertama, mengubah dan 
mengembangkan paradigma lama menjadi paradigma baru. Tinggalkan yang 
sudah tidak sesuai dengan tuntutan kondisi terkini. Kembangkan nilai-nilai 
lama yang sekiranya masih dapat dimanfaatkan, dan ciptakan pandangan baru 
yang sesuai dengan kebutuhan atau tantangan zaman. Termasuk di sini adalah 
perubahan pendekatan dalam pendidikan yang sentralistik dan segregatif, serta 
mewujudkan pendidikan masa depan dan nasional menuju terwujudnya suatu 
masyarakat dunia yang damai. Pendidikan untuk perdamaian dunia hanya 
mungkin terwujud di dalam suatu pendidikan yang dimulai di dalam 
masyarakat lokal yang berbudaya. 

Kedua, perlunya perubahan metode penyampaian materi pendidikan. Metode 
yang kita gunakan selama ini rasanya terlampau banyak menekankan 
penguasaan informasi untuk menyelesaikan masalah. Akibatnya, kita hanya 
mengutamakan manusia yang patuh dan kurang memikirkan terbinanya 
manusia kreatif. Ketiga, paradigma pendidikan agama yang eksklusif, 
dikotomis, dan parsial harus diubah menjadi pendidikan yang inklusif, 
integralistik, dan holistis. 
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Bab 5 

Lingkungan Pendidikan 

 

 

 
5.1 Pendahuluan 
Seperti yang tercantum pada UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan 
terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 
dan negara. Suasana belajar yang dimaksudkan ialah lingkungan pendidikan 
yang secara efektif dan efisen mampu menciptakan kemampuan mental 
peserta didik dapat berkembang baik proses maupun hasilnya. Dikutip Sudjana 
(2008), Clark mengemukakan bahwa hasil belajar peserta didik di sekolah 
yaitu 70% berasal dari kemampuan peserta didik itu sendiri, dan 30% sisanya 
dipengaruhi oleh lingkungan di mana ia berada. Hal ini menunjukkan bahwa 
lingkungan turut andil untuk menentukan proses pembentukan karakter diri 
seseorang.  

Agar tercapainya tujuan pendidikan secara optimal, diperlukan peran 
lingkungan pendidikan sebagai wadah bagi peserta didik untuk mampu 
berinteraksi dengan berbagai lingkungan di sekitarnya, seperti lingkungan 
fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya. Dengan kata lain, kapasitas 
lingkungan dalam membangun karakter-karakter seseorang sangat krusial 



56 Dasar-Dasar Pendidikan 

 

keberadaannya. Namun, perlu digaris bawahi bahwa pengaruh lingkungan 
pendidikan tidak sama besarnya atau bentuknya pada setiap peserta didik. Hal 
ini tergantung pada jenis lingkungan pendidikan tempat peserta didik tersebut 
terlibat. Jika lingkungan pendidikan bersifat positif, hal ini pun dapat 
membantu pembentukan karakter peserta didik menjadi pribadi yang positif. 
Sebaliknya, hal serupa pun berlaku pada lingkungan negatif yang dapat 
membentuk pribadi seseorang menjadi negatif pula.  

 

5.2 Pengertian Lingkungan Pendidikan 
Lingkungan didefinisikan sebagai semua yang ada di sekitar manusia, benda 
hidup ataupun benda mati, bahkan peristiwa-peristiwa yang terjadi padanya, 
termasuk keadaan masyarakat terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat 
kepada individu tersebut.  

Berikut beberapa pengertian lingkungan pendidikan: 

1. Marimba (1980): Lingkungan pendidikan diartikan sebagai kelompok 
manusia yang karena satu dan hal lain memikul tanggung jawab atas 
terlaksananya pendidikan. Lalu, badan pendidikan tersebut bersama-
sama memberi pendidikan kepada si terdidik.  

2. Ginanjar (2013): Lingkungan meliputi tempat tinggal, iklim dan 
geografis, tempat tinggal, adat istiadat, budaya, pengetahuan, 
pendidikan dan alam. Bisa dikatakan bahwa lingkungan ialah semua 
yang nampak dan ada di alam kehidupan yang sifatnya senantiasa 
berkembang. Keadaan tersebut tidak selamanya bernilai positif jika 
perkembangannya sesuai dengan tujuan pendidikan. Namun, bisa 
menjadi negatif jika perkembangannya justru merusak si terdidik.  

3. Rasyid, dkk (2020): Lingkungan merupakan salah satu referensi 
seorang terdidik dalam menentukan arah pendidikan yang 
diinginkannya, sebab lingkungan akan memberikan warna pada 
perkembangan mereka. Kontribusi dan keterlibatan lingkungan cukup 
besar untuk mewujudkan lingkungan pendidikan dalam menghasilkan 
generasi penerus yang maksimal.   
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4. Syam, dkk (2021): Lingkungan pendidikan diartikan sebagai 
lingkungan sekitar kita yang sengaja diwujudkan untuk mendukung 
proses pendidikan seperti lokasi tempat tinggal, pakaian, buku-buku, 
serta alat bantu lainnya.  

Sebagai lembaga pendidikan, lingkungan pendidikan berperan pada 
pengembangan jenis dan tanggung jawab yang secara khusus menjadi bagian 
dari karakter lembaga tersebut. Hasbullah (2003) mengungkapkan bahwa 
lingkungan pendidikan pada dasasrnya meliputi: 

1. Lingkungan fisik seperti tempat yang terdiri dari keadaan alam, 
keadaan tanah, keadaan iklim 

2. Lingkungan budaya seperti ilmu pengetahuan, agama, ekonomi dan 
bahasa, serta 

3. Lingkungan sosial atau masyarakat, seperti keluarga, tetangga, teman 
bermain, perkumpulan organisasi tertentu, dan lainnya. 

 

5.3 Fungsi Lingkungan Pendidikan  
Sebagai media yang membantu ‘hidupnya’ proses pendidikan berjalan sesuai 
hakikatnya, lingkungan berfungsi untuk memfasilitasi peserta didik ketika 
berinteraksi dengan berbagai hal di sekitarnya, baik terhadap lingkungan fisik, 
sosial dan budaya, khususnya sumber daya pendidikan yang tersedia untuk 
mencapai tujuan pendidikan secara maksimal. Tujuannya agar proses 
pendidikan dapat berkembang efesien dan efektif. Perlu diketahui bahwa setiap 
perjalanan perkembangan individu akan sangat dipengaruhi oleh interaksi 
individu tersebut kepada lingkungannya, dan proses ini pun berlangsung secara 
alamiah. Namun terkadang, dikarenakan proses perkembangan tersebut tidak 
selalu sejalan dengan tujuan pendidikan yang seharusnya, maka dibutuhkan 
usaha sadar untuk mengelola dan mengontrol lingkungan sedemikian rupa 
agar mempunyai orentasi pada tujuan-tujuan pendidikan (Tirtahardjha, 2004).  

Kedua, lingkungan pendidikan pun berfungsi mewadahi segala tingkah laku 
dan untuk menyeleksi serta mempersiapkan peranan-peranan tertentu ketika 
bermasyarakat. Dalam misi menjalankan kedua fungsi tersebut, lingkungan 
pendidikan merupakan suatu kesatuan yang utuh disertai bermacam-macam 
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ragam bentuknya. Agar tercapainya tujuan pendidikan secara menyeluruh, 
masing-masing fungsi lingkungan tersebut mempunyai andil dalam 
mencapainya.  

 

5.4 Jenis-jenis Lingkungan Pendidikan 
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, lingkungan pendidikan adalah 
wadah bagi seseorang dalam mengemban pendidikan, baik secara langsung 
atau tidak langsung. Secara garis besar, Ki Hajar Dewantara membagi 
lingkungan pendidikan menjadi tiga yang kemudian dikenal dengan istilah Tri 
Pusat Pendidikan, yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. Sejalan dengan hal 
tersebut, Langeveld pun berpendapat bahwa ada tiga pihak yang memiliki 
tanggung jawab dalam proses perkembangan pendidikan seseorang, yaitu 
keluarga, sekolah, dan masyarakat (Tirtahardjha, 2004). Selain itu, Neoloka & 
Neoloka (2017) juga berpendapat hal serupa, bahwa terdapat tiga jenis kategori 
lingkungan yang dapat memengaruhi seorang anak yang besar dan 
menghabiskan tumbuh-kembang hidupnya di dalamnya. Lingkungan tersebut 
adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga lingkungan tersebut 
kemudian disebut sebagai satuan atau lembaga pendidikan. 

5.4.1 Pendidikan dalam Lingkungan Keluarga  
Proses pendidikan dalam lingkungan keluarga dimulai sejak anak lahir ke 
dunia. Santrock (2002) mengatakan bahwa kasih sayang adalah hal dasar dan 
penting yang dibutuhkan seorang bayi dari keluarga. Beberapa pakar meyakini 
jika sentuhan kasih sayang dari caregiver selama tahun-tahun pertama 
kehidupan seorang bayi merupakan ramuan kunci dalam perkembangan sosial 
anak, menambah kesempatan anak berkompeten secara sosial dan mampu 
beradaptasi dengan baik pada masa awal sekolah dan setelahnya. Perilaku 
orang tua seperti mencintai, memotivasi, dan membantu anak aktif agar 
mereka dapat menguasai nilai-nilai dasar kehidupan seperti nilai moral dan 
nilai religius, serta berperilaku sesuai dengan ajaran nilai tersebut, merupakan 
perwujudan dari tanggung jawab mereka sebagai pendidik. Lalu, pendidikan 
dalam keluarga pun berhenti ketika si anak meninggalkan keluarga dan 
membentuk keluarga barunya sendiri.  
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Abu & Uhbiyati (1991) menuliskan bahwa Ki Hajar Dewantoro mengartikan 
istilah keluarga berasal dari kata kawula dan warga. Kawula berarti “abdi”, 
yakni hamba, warga berarti “anggota”. Keluarga merupakan bentuk 
masyarakat terkecil yang terdiri dari beberapa individu yang terikat oleh suatu 
keturunan yakni kesatuan antar ayah-ibu-anak. Pendidikan dalam keluarga 
merupakan pendidikan yang tertua dan informal. Tertua artinya karena 
pendidikan dalam kelurga merupakan pendidikan yang paling pertama 
diterima oleh anak, sedangkan informal berarti karena segala kegiatan 
pendidikan dalam keluarga tidak berbentuk struktural dan tidak mengenal 
penjenjangan kronologis seperti layaknya sekolah. Keluarga adalah 
lingkungan pertama dan utama bagi seorang individu, di mana lingkungan 
keluarga-lah yang memberikan sumbangan bagi perkembangan dan 
pertumbuhan mental maupun fisik dalam kehidupan seseorang.  

Di dalam keluarga, anak difasilitasi dengan interaksi-interaksi dengan anggota 
keluarga lain. Berkat adanya interaksi yang terjadi dalam keluarga, anak tidak 
hanya mengidentifikasi diri dengan orang tuanya, melainkan juga 
mengidentifikasikan diri dengan kehidupan masyarakat dan alam sekitarnya. 
Interaksi positif yang tercipta dalam lingkungan keluarga merupakan ‘fasilitas’ 
utama daripada fasilitas lainnya. Fasilitas lainnya contohnya seperti atmosfir 
rumah yang menyenangkan dan hubungan sesama anggota keluarga yang 
harmonis.  

1. Karakteristik Lingkungan Pendidikan Keluarga  

Seperti yang telah disebutkan diatas, lingkungan pendidikan keluarga 
tergolong pendidikan informal yang tujuannya berpusat pada pengembangan 
karakter si anak. Di lingkungan pendidikan keluarga, tidak dikenal istilah 
kurikulum sehingga bisa dikatakan bahwa semua program pendidikan yang 
ada di lingkup ini tidak terprogram secara formal. Selain itu, pendidikan di 
lingkungan keluarga tidak memiliki jenjang tertentu, artinya anak-anak tidak 
harus melewati satu jenjang pendidikan yang spesifik jika ingin melanjutkan 
ke tahap selanjutnya, layaknya sekolah. Evaluasi pendidikan pun tidak 
berlangsung secara sistematis dan formal, di mana anak-anak harus melewati 
ujian sekolah yang secara resmi dilaksanakan oleh negara. 

2. Fungsi Lingkungan Pendidikan Keluarga  

Agar perkembangan pendidikan seorang anak berjalan secara optimal, 
keluarga wajib melaksanakan fungsi-fungsinya dengan matang dan seimbang. 
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Disini, keluarga bertugas untuk membekali setiap anak dengan nilai-nilai 
kehidupan yang baik. Melihat betapa pentingnya peran keluarga dalam 
membentuk pola pikir dan kepribadian, serta dalam meningkatkan minat 
belajar seorang anak, berikut dijabarkan fungsi keluarga dalam kaitannya 
dengan lingkungan pendidikan peserta didik.  

Hasbullah (2012) menyatakan beberapa fungsi pendidikan dalam lingkup 
keluarga: 

a. Dalam proses tumbuh kembang peserta didik, lembaga pendidikan 
keluarga merupakan faktor penting dalam memberikan segala bentuk 
pengalaman pertama bagi mereka. Atmosfir dalam keluarga harus 
diperhatikan karena disinilah ditentukan keseimbangan jiwa pribadi 
setiap individu.  

b. Atmosfir dalam keluarga seharusnya diciptakan dalam suasana penuh 
rasa cinta, aman dan nyaman, serta penuh rasa saling memercayai 
dengan sesama anggota keluarga. Keluarga merupakan wadah untuk 
tempat tumbuh kembangnya rasa cinta dan kasih antar sesama 
anggota keluarga. Jika hal ini terpenuhi, kehidupan emosional peserta 
didik dapat berkembang dengan baik dalam proses pembentukan 
pribadi mereka nanti. Penelitian menunjukkan bahwa adanya 
kelainan-kelainan di dalam perkembangan pribadi individu akan 
menyebabkan kurang berkembangnya kehidupan emosional secara 
wajar. 

c. Nilai-nilai moral yang menjadi dasar berperilaku pun ditanamkan 
dalam ruang lingkup pendidikan keluarga. Segala tingkah laku orang 
tua sebagai contoh teladan yang baik (atau sebaliknya) dilihat oleh 
anak secara langsung lalu terekam dalam memori mereka. Dalam 
membentuk kepribadian anak, orang yang diteladani (dalam hal ini 
orang tua) merupakan orang-orang penting yang mereka tiru. 

d. Pada dasarnya, keluarga merupakan fondasi penting dalam peletakan 
dasar-dasar pendidikan sosial peserta didik. Keluarga bertugas untuk 
mempersiapkan anak sebagai anggota masyarakat yang baik dan 
berguna di kehidupan bermasyarakatnya. 
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e. Dalam mengajarkan nilai-nilai dasar agama, masa kanak-kanak 
merupakan periode yang paling cocok. Sejak kecil, anak-anak yang 
lahir dalam keluarga Islam sebaiknya dibiasakan ke masjid bersama-
sama untuk shalat, jika lahir sebagai Kristen mengikuti ibadah 
minggu, dll. Kegiatan ini seperti ini besar sekali pengaruhnya 
terhadap perkembangan dasar agama anak. Keluarga wajib 
memperkenalkan nilai-nilai agama pada anak dan mengajak mereka 
untuk bersama-sama menciptakan iklim keluarga yang religius.  

3. Peran Anggota Keluarga 

Sebagai bentuk yang paling kecil dari suatu kelompok masyarakat, keluarga 
adalah sekelompok orang yang tinggal di satu rumah yang memiliki hubungan 
yang saling bergantung satu sama lain. Sekelompok orang tersebut minimal 
terdiri dari seorang ayah dan ibu yang mengemban peran masing-masing 
dalam usaha pengembangan kepribadian anak (anak) mereka.  

Berikut akan dijelaskan peran ayah dan ibu dalam sebuah keluarga.  

a. Peran Ayah dalam Keluarga 

Selain bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga, seorang Ayah 
berperan penting dalam pembentukan kepribadian anaknya. Pembentukan dan 
perkembangan tingkah laku sangat dipengaruhi oleh orang-orang sekitar, 
termasuk ayah. Tak heran, ayah menjadi role model bagi anak-anaknya. 
Ibaratnya, ayah adalah nahkoda yang memimpin arah ‘kapal’ yang ditumpangi 
istri dan anak-anaknya hendak kemana. Ia pun bertugas sebagai pelindung atas 
ancaman-ancaman eksternal bagi istri dan anak-anaknya. Ayah wajib memberi 
rasa aman bagi setiap anggota keluarga dan memenuhi kebutuhan hidup serta 
memberi perlindungan kepada seluruh anggota keluarga.  

Maka dari itu, ayah wajib memiliki kesadaran bahwa ia bertanggung jawab 
dalam menjaga, merawat, dan memelihara serta mengakomodasi pendidikan 
bagi anak-anak bersama seorang ibu.  

b. Peran Ibu dalam Keluarga 

Tidak dipungkiri lagi, betapa penting dan berat peran ibu dalam keluarga. Ibu 
memikul tanggung jawab untuk memberi pendidikan dini sejak anak dalam 
kandungan, melahirkan, mengasuh, dan mendidik anak-anaknya. Sejak anak 
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dalam kandungan, ia merupakan manusia pertama yang berinteraksi dengan 
anaknya. Dikutip dari www.sehatQ.com, sebuah penelitian dilakukan kepada 
6000 anak oleh School of Psychology and Clinical Language Sciences. 
Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu pengaruh seorang ibu pada 
perkembangan seorang anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa benar anak 
akan merasa aman ketika terjalin emosional dan dipenuhi kasih sayang oleh 
kedua orang tuanya. Hal sebaliknya terungkap, jika seorang anak mendapatkan 
respon yang dapat mematahkan semangat mereka, atau ikatan emosional 
kurang antara si anak dan kedua orang tua, maka anak justru akan 
memperlihatkan sisi kasar dan cenderung akan mengalami kesehatan mental 
ketika dewasa. Besarnya kasih sayang dan waktu yang diberikan oleh seorang 
terhadap anaknya di masa kanak-kanak akan sangat memengaruhi masa depan 
si anak. Perilaku agresif, munculnya depresi, gangguan kecemasan merupakan 
risiko-risiko yang akan muncul pada si anak jika cinta dan kelekatan seorang 
ibu kurang di masa ini.   

Kemudian, setelah si anak menginjak masa balita hingga masuk periode 
sekolah, ibu berperan sebagai orang yang senantiasa bersama serta berinteraksi 
secara timbal balik dengan si anak. Di masa ini, segala kebutuhan dasar yang 
dibutuhkan anak wajib dipenuhi oleh ibu dan ayah. Kebutuhan fisik seperti 
kebutuhan makan minum, tempat tinggal, pakaian, dan lain-lain. Selain itu, 
kebutuhan psikis terdiri dari rasa aman dan nyaman serta pemberian kasih 
sayang. Sebagai kesimpulan, peran ayah ibarat kepala sekolah dan ibu sebagai 
guru. Diibaratkan bahwa orang tua merupakan rumah pertama bagi anak-anak 
mereka. Keberhasilan seorang anak kelak akan sangat ditentukan oleh 
bagaimana orang tua mendidik anak-anak mereka sejak dini. Bersama ayah, 
ibu pun berperan menanamkan nilai-nilai penting kehidupan, seperti akhlak, 
moral, agama, dan lain-lain. 

5.4.2 Lingkungan Pendidikan Sekolah  
Setelah sebelumnya diberikan pendidikan dari lingkungan keluarga, kemudian 
sekolah bersama-sama orang tua melaksanakan pendidikan untuk anak. 
Lingkungan pendidikan sekolah tumbuh setelah hadirnya pendidikan keluarga. 
Di sekolah, guru bertindak sebagai pengganti orang tua untuk melanjutkan 
pendidikan yang selama ini diemban oleh orang tua di rumah. Bedanya, jika 
kelurga bersifat informal, sekolah merupakan institusi pendidikan yang 
sifatnya formal.  
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Asas dibentuknya lembaga pendidikan sekolah berangkat dari pemikiran 
bahwa sekolah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan dalam 
keluarga. Pendidikan di sekolah adalah kelanjutan dari pendidikan yang 
diperoleh dari rumah. Selain itu, pendidikan di sekolah juga dipandang sebagai 
jembatan penghubung dari kehidupan di rumah menuju kehidupan 
masyarakat. Hakikatnya adalah anak atau peserta didik memperoleh 
pendidikan pertama di rumah, lalu memasuki pendidikan di sekolah, dan 
disempurnakan dengan hubungan sosial dalam pendidikan di masyarakat 
sekitarnya. 

1. Karakteristik Lingkungan Pendidikan Sekolah 

Sebagai lembaga pendidikan kedua, sekolah merupakan lembaga pendidikan 
yang hadir setelah pendidikan keluarga. Dalam beberapa kasus, kesanggupan 
dan kesempatan untuk menempuh pendidikan tidak dapat terpenuhi akibat 
beberapa faktor, seperti orang tua yang sibuk bekerja sehingga melimpahkan 
kewajiban tersebut pada sekolah. Selain itu, sekolah disebut juga lembaga 
pendidikan formal. Dinamakan lembaga pendidikan formal karena pihak 
sekolah memberlakukan aturan jelas, tertulis serta mengikat. Artinya, sekolah 
memiliki program-program yang telah dirancang dengan teratur dan ditetapkan 
dengan resmi serta wajib dipatuhi oleh setiap peserta didik, misalnya di 
sekolah diwajibkan mengikuti suatu bentuk kurikulum dan rencana pelajaran, 
jam pelajaran dan peraturan lainnya seperti seragam dan warna sepatu.  

Ketiga, sekolah adalah lembaga pendidikan yang sifatnya tidak kodrati. 
Lembaga pendidikan sekolah didirikan tidak atas asas hubungan darah antara 
guru dan peserta didik seperti halnya di keluarga. Sifat lembaga ini adalah 
lembaga kedinasan atau dirancang dengan sengaja untuk memenuhi kebutuhan 
pendidikan peserta didik atau disebut tidak kodrati (tidak natural). Di dalam 
lingkungan ini, semua pihak yang terkait seperti peserta didik, guru, staff 
secara bersama-sama melaksanakan pendidikan dengan terencana. 

2. Fungsi Lingkungan Pendidikan Sekolah  

Berikut akan dijelaskan beberapa fungsi lingkungan pendidikan sekolah:  

a. Berfungsi sebagai tempat untuk bersosialisasi dengan lingkungan 
sekitar diluar keluarga. Sekolah mengakomodasi kebutuhan seorang 
individu dalam prosesnya menjadi makhluk sosial, di mana mereka 
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membutuhkan orang lain selain keluarga untuk bekal beradaptasi jika 
berada di lingkungan masyarakat kelak. 

b. Berfungsi secara khusus sebagai lembaga sosial yang bergerak dalam 
bidang pendidikan dan pengajaran. 

c. Berfungsi sebagai lembaga sosial yang berpusat pada pendidikan dan 
pengajaran, maka pelaksanaan proses tersebut dalam masyarakat 
akan menjadi lebih efisien dengan pertimbangan-pertimbangan 
(1) Seumpama tidak ada sekolah, dan pekerjaan mendidik hanya 

menjadi tanggung jawab keluarga, maka hal ini tidak akan 
efisien. Beberapa orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaannya, 
atau banyak orang tua tidak mampu melaksanakan pendidikan 
karena keterbatasan finansial.  

(2) Pendidikan sekolah dilaksanakan dalam program yang tertentu 
dan sistematis. 

(3) Sekolah mampu mendidik peserta didik dalam jumah banyak 
secara sekaligus. 

d. Mengembangkan kecerdasan pikiran dan memberikan pengetahuan. 
Selain sebagai tempat untuk mengembangkan pribadi peserta didik 
itu sendiri, sekolah pada dasarnya merupakan tempat untuk menggali 
pengetahuan dan kecerdasan. Dalam pendidikan intelektual, fungsi 
sekolah dalam hal pendidikan moral sama dengan fungsi keluarga 
dalam pendidikan moral.  

e. Ketika berada di keluarga, kehidupan anak serba menggantungkan 
diri pada orang tua. Dengan memasuki dunia sekolah, peserta didik 
memperoleh kesempatan agar mampu menjadi pribadi mandiri 

Sebagai salah satu bagian dari sistem pendidikan nasional, sekolah wajib 
memiliki fungsi dan tujuan yang mengacu pada orientasi-orientasi sistem 
pendidikan nasional. Fungsi tersebut tidak lain untuk mengembangkan 
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, hal tersebut 
bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik untuk dapat menjadi 
pribadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, 
berilmu, cakap, sehat, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 
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demokratis serta bertanggung jawab pada dirinya maupun keluarga, dan 
lingkungan sekitarnya. 

5.4.3 Lingkungan Pendidikan Masyarakat 
Sebagai salah satu lembaga pendidikan yang pengaruhnya cukup besar 
terhadap perkembangan kepribadian peserta didik, peran lembaga pendidikan 
masyarakat pun bermacam-macam. Lingkungan pendidikan ini membantu 
menyelenggarakan pendidikan di perguruan swasta, mempersiapkan tenaga 
pendidik dan staff pembantu sebagai wujud penyediaan lapangan pekerjaan, 
memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan, membantu pengadaan biaya, 
dan lain sebagainya. Pada konteks pendidikan nasional, segala yang 
berhubungan dengan masyarakat kerap disebut dengan ‘pendidikan 
kemasyarakatan’. Pendidikan kemasyarakatan berarti tindakan yang disengaja 
oleh pihak-pihak terkait yang membantu segala perkembangan pribadi peserta 
didik, seperti perkembangan moral, sosial, kognitif, budaya, agama. 

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, pendidikan diperoleh dalam tiga 
lingkungan. Lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan 
masyarakat. Masyarakat diartikan sebagai beberapa orang yang turut 
berinteraksi satu sama lain dan saling ketergantungan, dan diikat oleh nilai dan 
norma yang wajib dipatuhi bersama-sama.  

Tirtaharja dan La Sulo (2004) mengemukakan bahwa masyarakat memiliki 
beberapa kesatuan, antara lain:  

1. Ada interaksi warga-warganya  
2. Terdapat norma dan hukum  
3. Pola tingkah laku warganya diatur ketat oleh adat, norma dan aturan-

aturan yang berlaku.  

Terlebih lagi, lingkungan pendidikan masyarakat merupakan wadah untuk 
mengaplikasikan keterampilan dan keahlian untuk membantu pengembangan 
diri peserta didik. Wujud pendidikan kemasyarakatan sesungguhnya sudah ada 
dan tersebar secara luas pada masyarakat, sebab pendidikan ini tidak bisa 
dipisahkan dari segala bentuk kebudayaan yang ada di negara kita. Hal yang 
membedakan pendidikan kemasyarakatan dari pendidikan keluarga dan 
sekolah yaitu pendidikan yang diperoleh dari masyarakat tidak selalu berarti 
sebagai pengantar untuk memasuki lapangan kerja. Tetapi, melalui jalur 
pendidikan kemasyarakatan dapat dikuasai berbagai macam keahlian yang bisa 
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menjadi poin penting sebagai prasyarat ketika mencari kerja. Saat ini, bentuk-
bentuk pendidikan kemasyarakatan telah mengalami perubahan dan 
perkembangan. Bentuk dari perkembangan itu antara lain lembaga pendidikan 
kemasyarakatan sebagai pelengkap dari pendidikan formal, berlaku bagi 
peserta didik yang tidak mampu melanjutkan pendidikan pada jenjang yang 
lebih tinggi atau bagi peserta didik yang kurang beruntung tidak pernah 
merasakan pendidikan formal.  

Tuntutan kualitas dalam pembangunan pendidikan di era globalisasi 
diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dan seluruh komponen 
masyarakat. Untuk memberikan dorongan partisipasi masyarakat lebih luas 
dalam menentukan kebijakan pembangunan pendidikan yang masih jauh dari 
cita-cita bangsa. Hal ini perlu partisipasi seluruh komponen masyarakat untuk 
mendorong terwujudnya sosialisasi Dewan Pendidikan di setiap tingkatan baik 
tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang harus diperkuat agar mampu 
merencanakan, membentuk, mengawasi, mengarahkan dan menentukan 
analisis kebijakannya untuk lancarnya proses pembelajaran di sekolah. Dewan 
pendidikan di sekolah merupakan penguatan untuk tugas dan tanggung 
Pendidikan. Terutama untuk melakukan sosialisasi secara masif terkait dengan 
program pelaksanaan kebijakan pembangunan pendidikan yang sedang 
berjalan. 

Di lingkungan pendidikan masyarakat, setiap orang akan memeroleh 
pengalaman tentang berbagai hal, misalnya tentang lingkungan alam, tentang 
hubungan sosial, politik kebudayaan dan sebagainya. Di dalam lingkungan 
masyarakat setiap orang akan memperoleh pengaruh yang sifatnya mendidik 
dari oarng-orang yang ada disekitarnya, baik dari teman sebaya maupun oarng 
dewasa melalui interaksi sosial secara langsung atau tatap muka. Pengaruh 
pendidikan tersebut dapat pula diperoleh melaui interaksi sosial secara tidak 
langsung.  
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5.5 Hubungan Ketiga Lingkungan 
Pendidikan 
Dulu, pendidikan cukup dan hanya dilaksanakan di lingkungan keluarga dan 
masyarakat saja. Berbeda dengan mindset orang tua di jaman sekarang, 
keluarga tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan dan aspirasi pendidikan bagi 
anak-anaknya, baik menyangkut pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Oleh 
karena itu, sekolah dan masyarakat berfungsi untuk melengkapi pendidikan 
yang kini tidak mampu diberikan keluarga. Namun hal ini tidak berarti 
keluarga lepas tangan pada tanggung jawab pemenuhan pendidikan anak 
mereka. 

Dengan adanya segala perbedaan latar belakang keluarga dan sosial budaya, 
peserta didik datang membawa segala perbedaan tersebut ke sekolah. Sekolah 
ditugasi tanggung jawab dan kepercayaan oleh para orang tua dan masyarakat, 
sebab pendidikan di lingkungan sekolah tidak bisa berjalan sendiri tanpa 
memerhatikan aspirasi keluarga dan masyarakat. Ketika melaksanakan tugas 
dan tanggung jawabnya, sekolah bekerjasama dengan para orang tua peserta 
didik dan Komite Sekolah. Faktanya, sekolah tidak mampu memberikan 
keseluruhan kebutuhan pendidikan bagi peserta didiknya, juga belum (tidak) 
mampu menampung seluruh anak usia sekolah. Karena itu, pendidikan 
disekolah perlu dilengkapi, ditambah dan dikembangkan melalui pendidikan di 
dalam lingkungan masyarakat. Asas dibangunnya sekolah berangkat dari 
pemikiran bahwa sekolah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 
pendidikan keluarga. Pendidikan di sekolah merupakan pelengkap dari 
pendidikan yang telah dan masih dilaksanakan oleh ayah dan ibu di rumah.  
Selain itu, pendidikan di sekolah juga dipandang sebagai jembatan 
penghubung dari kehidupan di rumah menuju kehidupan masyarakat. Peserta 
didik memeroleh pendidikan pertama di rumah, lalu memasuki pendidikan di 
sekolah, dan disempurnakan dengan hubungan sosial dalam pendidikan di 
masyarakat sekitarnya. 

Sebagai suatu sistem yang sangat kompleks, lingkungan turut andil dalam 
menentukan perkembangan seseorang. Banyak faktor yang terdapat dalam 
lingkungan, di mana faktor-faktor bisa berupa manusia, benda, keadaan 
geografis tempat tinggal, budaya, dan lain-lain. Bisa dikatakan, lingkungan 
merupakan semua yang nampak dan tersedia di kehidupan yang terus 
berkembang. Keadaan-keadaan yang berada di sekitar lingkungan tidak 
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selamanya memberikan nilai-nilai edukasi yang baik, karena bisa saja dalam 
lingkungan tersebut terdapat pengaruh negatif bagi perkembangan pribadi 
seseorang. Bisa disimpulkan bahwa sejauh mana seseorang berhubungan 
dengan lingkungannya, sejauh itu pula terbuka peluang masuknya pengaruh 
kepadanya.  

Lingkungan pendidikan yang pertama dan utama dimulai dari sekumpulan 
orang yang disebut keluarga, lalu dikenalkanlah lingkungan kedua yang 
disebut sekolah, dan terakhir lingkungan masyarakat. Lingkungan merupakan 
wadah untuk mewujudkan karakter seseorang, baik lingkungan sosial maupun 
pada lingkungan alam. Bagi peserta didik, lingkungan pendidikan adalah 
wadah (mediasi) untuk mengembangkan dan membangun karakter diri melalui 
berbagai kegiatan edukasi, baik program kurikuler maupun ekstrakulikuler 
(Ginanjar: 2013). Maka dari itu, sudah seharusnya orang tua atau guru atau 
pendidik lainnya lebih selektif dalam memilih lingkungan pendidikan untuk 
anak-anaknya sebagai media dalam pembentukan dan pengembangan pribadi 
si anak.  

Bagi siswa, lingkungan pendidikan yang terdiri dari lingkungan keluarga, 
sekolah dan masyarakat merupakan lingkungan pendidikan yang paling 
penting dan sumber dukungan sosial utama. Jika segala bentuk dukungan 
sosial yang didapatkan dari orang tua, saudara, teman-teman dan masyarakat 
sekitar bentuknya positif, maka hal tersebut akan mampu meningkatkan 
prestasi belajar di sekolah dengan baik. Secara sederhana, pendidikan dapat 
diartikan sebagai usaha dalam membantu peserta didik untuk mengembangkan 
seluruh potensinya (hati, pikir, rasa, dan karsa, serta raga) (Samani & 
Hariyanto, 2013). 
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Karakter bangsa merupakan aspek penting dari kualitas Sumber Daya Manusia 
karena kualitas karakter suatu bangsa menentukan kemajuan bangsa tersebut. 
Penanaman nilai-niai karakter dimulai dari dini. Menurut Freud kegagalan 
penanaman kepribadian yang baik di usia dini, akan membentuk pribadi yang 
bermasalah di masa dewasanya kelak. Kesuksesan orangtua membimbing 
anaknya dalam mengatasi konflik kepribadian di usia dini sangat menentukan 
kesuksesan anak dalam kehidupan sosial di masa dewasanya kelak (Erikson, 
1968). 

 

6.1 Hakikat Pendidikan dan Pendidikan 
Karakter 
Pendidikan menurut Jhon Dewey adalah proses pembentukan kecakapan 
fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama 
manusia. Tujuan pendidikan dalam hal ini agar generasi muda sebagai generasi 
penerus dapat menghayati, memahami, mengamalkan nilai-nilai pengetahuan, 
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keterampilan yang melatarbelakangi nilai-nilai dan norma-norma hidup dan 
kehidupan. 

Pendidikan karakter adalah proses yang tak pernah berhenti. Pendidikan 
karakter bukanlah sebuah proyek yang ada awal dan akhirnya. Pendidikan 
karakter diperlukan agar setiap individu menjadi orang yang lebih baik, dan 
menjadi warga negara yang lebih baik. 

Nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan karakter bertujuan untuk 
membantu manusia menjadi manusia yang lebih baik 

Globalisasi merupakan proses yang mendorong manusia untuk bergaya hidup 
yang selama ini berwawasan nasional ke arah cara hidup dengan wawasan 
global. Dalam hal ini dunia dipandang sebagai suatu sistem yang utuh, bukan 
sekedar sebagai kumpulan dari berbagai negara. Dalam situasi kehidupan yang 
bersifat global ini gejala-gejala serta masalah-masalah tertentu hanya dapat 
dipahami dan diselesaikan dengan baik apabila diletakkan dalam kerangka 
yang bersifat global. 

Pada sisi lain, ada ungkapan yang menyatakan bahwa harapan besar 
masyarakat terletak pada karakter tiap individu. Ungkapan ini bila diartikan 
secara lebih luas mengandung makna bahwa tiap individu berperan dalam 
pembangunan peradaban. Hal ini karena masyarakat sendiri terdiri dari 
individu sehingga untuk membangun masyarakat, peran tiap individu sangat 
dibutuhkan. 

Dengan demikian, pendidikan adalah proses internalisasi budaya ke dalam diri 
seseorang dan masyarakat sehingga membuat orang dan masyarakat jadi 
beradab. Pendidikan tidak hanya sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi lebih 
jauh lagi pendidikan sebagai sarana pembudayaan dan penyaluran nilai. 

 

6.2 Pendidikan Karakter Tugas Utama 
yang Terlupakan 
Pendidikan karakter bukanlah hal baru dalam sejarah manusia. Orangtua, 
dengan berbagai cara, sejak dulu kala sebelum ada lembaga pendidikan formal 
yang bernama sekolah, sudah berusaha mendidik anak-anak mereka menjadi 
anak yang baik, menurut norma-norma yang berlaku dalam budaya mereka. 
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Dalam hal ini dapat kita lihat, bagaimana orangtua selalu menerapkan 
kemandirian pada anaknya, bertutur kata yang sopan, bertingkah laku sesuai 
dengan norma dan lain sebagainya. 

Dewasa ini, ketika peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menentukan 
kesejahteraan suatu negara semakin besar. Lembaga-lembaga pendidikan 
diharapkan dapat berkontribusi lebih besar dalam meningkatkan kemampuan 
suatu bangsa untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena 
itu, lembaga-lembaga pendidikan lebih memusatkan perhatian pada 
pengembangkan kemampuan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang terus berkembang pesat. Namun usaha untuk lebih baik dalam 
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi ini tidak diiringi dengan 
pendidikan karakter, sehingga output pendidikan itu berlomba-lomba 
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berbagai cara, bahkan 
mengabaikan nilai-nilai kebersamaan, karena sistem yang disusun membentuk 
peserta didik menjadi pribadi yang suka berkompetisi untuk meraih ilmu 
pengetahuan tersebut, sehingga lahirlah generasi-genarasi yang cerdas, namun 
kurang peduli terhadap sesama manusia. 

Kurangnya perhatian sekolah terhadap pengembangan pendidikan karakter ini 
dikarenakan cara pandang terhadap lembaga pendidikan. Sekolah dipandang 
sebagai pabrik, peserta didik merupakan bahan baku, yang diolah oleh guru-
guru yang bekerja sesuai dengan program yang bernama kurikulum. Output 
pabrik ini adalah lulusan yang ukuran kualitasnya adalah ujian akhir sekolah. 
Cara pandang seperti inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa sekolah-
sekolah berkembang suasana belajarnya sangat mekanistik, formal, birokratik, 
dan hanya berorientasi pada hasil. 

Dengan demikian meningkatkan peran sekolah dalam pendidikan karakter 
memerlukan perubahan cara pandang pada komunitas sekolah dan pihak-pihak 
yang berkepentingan. 

Gagal atau berhasilnya pendidikan karakter anak dipengaruhi oleh berbagai 
faktor, di antaranya naluri, kebiasaan, hereditas, dan lingkungan. Di sisi lain, 
Penguatan Pendidikan Karakter melibatkan keluarga, sekolah, dan komunitas. 
Maka, sekolah sebagai bagian dari lingkungan memiliki peran penting dalam 
pendidikan karakter anak. 

Di sekolah pula, pendidikan karakter bangsa dapat dibangun melalui kegiatan 
rutin sehari-hari maupun keteladanan dari Guru Pintar. Penguatan Pendidikan 
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Karakter di sekolah juga dapat diintegrasikan melalui kegiatan ekstrakurikuler, 
kokurikuler, dan intrakurikuler. 

Pada dasarnya, Penguatan Pendidikan Karakter melibatkan literasi (olah pikir), 
etika dan spriritual (olah hati), estetika (olah rasa), dan kinestetik (olah raga). 
Sudahkah poin-poin ini menjadi perhatikan kita dalam menjalankan 
pendidikan karakter di sekolah? 

 

6.3 Fungsi Pendidikan Karakter 
Pendidikan karakter memiliki fungsi dasar untuk mengembangkan potensi 
seseorang agar dapat menjalani kehidupannya dengan bersikap baik. Dalam 
lingkup pendidikan formal, pendidikan karakter di sekolah berfungsi untuk 
membentuk karakter peserta didik agar menjadi pribadi yang berakhlak mulia, 
bermoral, tangguh, berperilaku baik, dan toleran. 

Zubaedi dalam buku Desain Pendidikan Karakter (2012) yang menyebutkan 
tiga fungsi pendidikan karakter di sekolah. Ketiga fungsi tersebut adalah:  

1. Fungsi pembentukan dan pengembangan potensi  

Agar perserta didik mampu mengembangkan potensi dalam dirinya untuk 
berpikir baik, berhati nurani baik, berperilaku baik, dan berbudi luhur. 

2. Fungsi untuk penguatan dan perbaikan  

Memperbaiki dan menguatkan peran individu, keluarga, satuan pendidikan, 
masyarakat, dan pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawabnya dan 
berpartisipasi dalam mengembangkan potensi kelompok, instansi, atau 
masyarakat secara umum. 

3. Fungsi penyaring 

Pendidikan karakter digunakan agar masyarakat dapat memilih dan memilah 
budaya bangsa sendiri, dapat menyaring budaya bangsa lain yang tidak sesuai 
dengan nilai-nilai karakter dan budaya bangsa sendiri yang berbudi luhur. 
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Berikut ini beberapa contoh serta implementasi dari pendidikan berkarakter 
yang terdapat di lingkungan sekolah : 

1. Disiplin, yaitu memiliki catatan kehadiran serta membiasakan diri 
untuk hadir tepat waktu. Selain itu bisa juga dengan menegakkan 
aturan dan menggunakan seragam yang sesuai ketentuan. 

2. Kreatif, yaitu menciptakan situasi yang dapat menumbuhkan pola 
pikir dan bertindak secara kreatif, seperti pemberian tugas yang dapat 
menciptakan karya-karya baru. 

3. Mandiri, yaitu dapat menciptakan situasi yang menggerakkan peserta 
didik belajar dan bertindak secara mandiri yang tidak mengandalkan 
bantuan orang lain. 

4. Religius, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 
melakukan ibadah, menanamkan kebiasaan berdoa sebelum belajar 
dan senantiasa menjaga kebersihan. 

5. Jujur, yaitu transparansi dalam laporan keuangan dan penilaian di 
sekolah secara berkala. Dalam hal ini bisa diimplementasikan dengan 
menyediakan kantin kejujuran, larangan membawa alat komunikasi 
saat sedang ulangan maupun ujian, serta menyediakan tempat khusus 
untuk temuan barang hilang dan juga larangan menyontek saat 
mengerjakan tugas. 

6. Toleransi, yaitu menghargai serta memberikan perlakuan yang sama 
untuk semua masyarakat sekolah dalam menghormati dan 
menghargai setiap perbedaan. 

7. Rasa ingin tahu, yaitu menyediakan sebuah media komunikasi untuk 
berekspresi untuk semua masyarakat sekolah, memfasilitasi 
masyarakat sekolah untuk bereksplorasi dalam bidang pendidikan, 
serta menciptakan suasana belajar mengajar yang mengandung rasa 
ingin tahu peserta didik. 

8. Bersahabat serta Komunikatif, yaitu menciptakan suasana sekolah 
yang memudahkan terjadinya interaksi sesama masyarakat sekolah 
dengan bahasa yang santun dan saling menghormati. 

9. Peduli Lingkungan, yaitu memberikan kebiasaan untuk memelihara 
kebersihan serta kelestarian lingkungan sekolah dan sekitarnya, 
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dengan menyediakan tempat pembuangan sampah dan tempat untuk 
mencuci tangan, menyediakan kamar mandi yang bersih, melakukan 
kebiasaan hemat energi dan lainnya. 

10. Tanggung Jawab, yaitu membuat laporan untuk setiap kegiatan yang 
dilakukan baik dalam bentuk tulisan maupun lisan dan 
menghindarkan setiap kecurangan dalam melaksanakan tugas di 
sekolah. 

 

6.4 Kelemahan Pendidikan Karakter di 
Indonesia 
Mengingat masih banyaknya kasus korupsi di Indonesia, menunjukkan bahwa 
masih kurangnya pendidikan karakter dan moral di Indonesia.  

Walaupun berbagai usaha telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk 
memberantas korupsi, akar kebiasaan korupsi masih tertancap kuat dan 
menyebar luas di bumi Indonesia. Semua orang tahu bahwa kebiasaan korupsi 
merupakan manifestasi nyata dari akhlak yang rusak atau akhlak yang buruk. 
Namun, banyak orang yang tetap saja melakukan tindakan tercela tersebut. 
Dan yang sangat mencemaskan adalah sikap yang menerima korupsi sebagai 
hal yang tidak bisa dihindari, serta sirnanya perasaan bersalah dan rasa malu 
pada mereka yang melakukan tindakan korupsi. 

Pendidikan di Indonesia sendiri pada umumnya mementingkan pendidikan 
formal tapi justru mengesampingkan pendidikan berkarakter. Surutnya 
perhatian terhadap pendidikan karakter juga terjadi di Indonesia.  

Faktor-faktor yang menyebabkan surutnya perhatian terhadap pendidikan 
karakter di Indonesia di antaranya adalah: 

1. Pembangunan Ekonomi yang Terlalu Bertumpu pada Sumber Daya 
Alam 

Pembangunan ekonomi sejak akhir tahun 1960-an sampai sekarang terlalu 
bertumpu pada sumber daya alam; seolah-olah Negara ini di masa depan akan 
bisa berjaya selamanya dengan mengandalkan sumber daya alam, sekan-akan 
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minyak bumi, batu bara, tembaga, dan emas akan dapat menjadi tumpuan 
kesejahteraan bangsa selama-lamanya. Sumber daya alam yang melimpah 
menjadikan pembangunan ekonomi Indonesia berada pada zona nyaman. 
Akibatnya, kebijakan pembangunan Indonesia kurang memperhatikan 
pengembangan sumber daya manusia.  

Menggunakan sumber daya alam untuk modal pembangunan merupakan hal 
yang wajar, yang tidak wajar adalah apabila sebagian besar pendapatan yang 
berasal dari sumber daya alam tidak dipakai untuk membiayai pengembangan 
sumber kekutan baru, yaitu pengembangan kualitas manusia dan kulitas 
masyarakat melalui pendidikan. 

2. Hanya Melihat di Permukaan 

Sudah menjadi rahasia umum bahwa negara-negara maju dan tingkat 
kesejahteraannya tinggi, adalah negara-negara yang masyarakatnya unggul 
dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara-negara tersebut 
memiliki tenaga kerja dengan kompetensi tinggi. Pada negara-negara yang 
ingin meningkatkan kualitas tenaga kerjanya, hal ini menjadi acuan dalam 
kebijakan pendidikan yang sangat berpusat pada pengembangan kompetensi. 
Namun yang sering tidak diperhatikan adalah faktor-faktor di bawah 
permukaan yang menjadi penggerak dan pendorong sehingga suatu 
masyarakat mencapai tingkat kompetensi yang tinggi. Faktor-faktor di bawah 
permukaaan ini mencakup semangat belajar yang tinggi, komitmen untuk 
mencapai yang terbaik, semangat untuk melakukan perbaikan secara terus 
menerus, keterbukaan terhadap kemungkinan-kemungkinan baru, dan berani 
mencoba hal-hal baru. Hal-hal yang disebutkankan di atas merupakan karakter, 
bukan kompetensi. 

Kompetensi membuat seseorang bisa melakukan tugasnya dengan baik, 
namun karakterlah yang membuatnya bertekad mencapai yang terbaik dan 
selalu ingin lebih baik. Dipihak lain, orang-orang dengan kompetensi yang 
tinggi tanpa disertai karakter yang baik dapat menjadi sumber masalah bagi 
lingkungannya, karena dengan kompetensinya orang tersebut bisa dengan 
“cerdas” memanfaatkan kompetensinya untuk kepentingannya sendiri dengan 
merugikan masyarakat lain. 
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3. Kurang Berhasil Belajar dari Pengalaman sejarah 

Kemerdekaan Indonesia dicapai dengan perjuangan yang maha hebat, dan 
memberikan pengorbanan yang sangat besar. Kemerdekaan dicapai setelah 
para tokoh berhasil membangun dan menyatukan kekuatan semua unsur 
masyarakat yang sangat binneka. Mereka dengan tidak mengenal lelah, dengan 
mengorbankan kepentingan sendiri, mendidik rakyai Indonesia dan menjadi 
sumber inspirasi bagi rakyat Indonesia untuk bangkit menjadi bangsa yang 
berani, percaya diri, optimis, bersedia berkorban, pantang menyerah, 
menghargai kebhinnekaan, dan bersatu untuk mencapai cita-cita bersama, 
yaitu Indonesia Merdeka. 

Boleh dikatakan bahwa kemerdekaan Indoneisia tercapai karena para pejuang 
kemerdekaan berhasil menyatukan dan membangun kekuatan bangsa melalui 
pendidikan karakter dalam arti luas. Sayangnya, ketika Indonesia ingin 
membangun perekonomian, pengalaman sejarah ini dikesampingkan, seolah-
olah pembangunan karakter tidak diperlukan lagi. 

Selain faktor di atas masih ada faktor-faktor lain di antaranya Menurut 
identifikasi Mulyana, paling tidak ada empat hambatan utama pembelajaran 
nilai di sekolah, yaitu (1) masih kukuhnya pengaruh paham behaviorisme 
dalam system Pendidikan Indonesia sehingga keberhasilan belajar hanya 
diukur dari atribut-atribut luar dalam bentuk perubahan tingkah laku, (2) 
kapasitas pendidik dalam mengangkat struktur dasar bahan ajar masih relative 
rendah, (3), tuntutan zaman yang semakin pragatis, (4), sikap yang kurang 
menguntungkan bagi pendidikan. Meskipun telah teridentifikasi ada berbagai 
hambatan pembelajaran nilai di sekolah, namun ada juga beberapa faktor yang 
mendorong pembelajaran nilai di Sekolah Dasar, yaitu (1) pengalaman pra 
sekolah, (2) tingkat kecerdasan, (3) kreativitas, (4), motivasi belajar, (5) sikap 
dan kebiasaan belajar. 

 

6.5 Karakter Memuliakan Manusia 
Hidup damai, sejahtera, dan bahagia, adalah idaman setiap orang. Tidak ada 
orang normal yang menginginkan kesengsaraan dan penderitaan dalam 
hidupnya. Namun perjalanan sejarah manusia di muka bumi ini menunjukkan 
bahwa umat manusia seringkali terperangkap menciptakan keadaan yang 
justru mendatangkan kesengsaraan  dan penderitaan bagi banyak orang. 
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Peperangan, konflik antar kelompok adalah peristiwa buatan manusia yang 
justru menciptakan kesengsaraan dan penderitaan. Akhir-akhir ini pengrusakan 
terhadap alam dan telah menimbulkan bencana banjir, lonsor, kekeringan, 
kebakaran hutan yang mengancam banyak penduduk bumi. 

Apabila dicermati, peristiwa yang mengakibatkan kesengsaraan terjadi karena 
manusia kehilangan sifat-sifat mulia kemanusiaannya. Kesengsaraan dan 
penderitaan terjadi apabila manusia didominasi sifat-sifat yang menunjukkan 
kecendrungan sifat hewani, terutama keserkahan dan kebencian. 

Didorong keserakan dan kebencian mengambil secara paksa, dan merampok 
milik orang lain. Didorong keserakan orangpun melakukan korupsi, 
mengambil kekayaan yang tidak menjadi haknya.  

Kesengsaraan dan penderitaan akan dapat dihindari apabila manusia 
memunculkan sifat-sifat mulia kemanusiaannya, seperti peduli terhadap orang 
lain, dermawan, jujur, dan pengendalian diri. Dengan kata lain kesejahteraan, 
kedamaian, dan kebahgiaan bersama akan lebih mudah terwujud apabila 
manusia secara bersama-sama memanifestasikan kebajikan dalam 
kehidupannya. 

Konsep dan keyakinan tentang kebajikan menjadikan manusia berbeda dari 
makhluk lain di muka bumi ini. Kebajikan terwujud dalam karakter bai. Tanpa 
karakter baik, manusia kehilangan segala-galanya, termasuk kehilangan 
kemanusiaannya.  

Pendidikan yang berorientasi pembangunan karakter sangat diperlukan dalam 
rangka mengembangkan dan menguatkan sifat mulia kemanusiaan agar 
manusia yang sering mengaku sebagai makhluk tertinggi di muka bumi ini 
terpeleset jatuh makhluk yang tidak manusiawi. 

 

6.6 Pendidikan Karakter, Upaya 
Menciptakan Akhlak Mulia 
Dalam penyelenggaraan sistem pendidikan salah satu unsur pendidikan yang 
penting dan berperan adalah seorang guru. Dalam pelaksanaan proses belajar 
mengajar peran guru dalam mengarahkan dan membentuk situasi belajar siswa 
sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Hal tersebut 
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karena guru berfungsi sebagai motivator peserta didik untuk mendorong siswa 
agar belajar lebih rajin dan berhasil atas kesadarannya sendiri. Proses 
pendidikan tersebut terjadi di lingkungan sekolah peserta didik tidak berhasil 
dalam prestasi belajarnya namun juga harus memiliki karakter yang tangguh 
untuk mencapai cita-cita menjadi manusia sukses yang bermanfaat untuk 
dirinya dan orang lain serta memiliki kesadaran menghargai orang lain. 

Pendidikan sejatinya pertama-tama adalah proses untuk menanamkan sikap 
menghargai perbedaan warna kulit, suku, ras yang mana perbedaan tersebut 
harus diterima sebagai suatu hal yang taken for granted. Pendidikan juga 
bertujuan untuk membentuk nilai budaya yang menyangkut cara berpikir 
bebas (freedom of thought), tanpa ada tekanan dan paksaan dari berbagai pihak 
dan kreatif untuk menghasilkan gagasan-gagasan baru dalam mendekati suatu 
realitas, inovatif dalam mencari solusi permasalahan. Disini, pembentukan 
masyarakat yang kritis terhadap perkembangan zaman, korektif terhadap 
penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat dan yang lebih penting adalah 
sikap konstruktif yang mencoba memperbaiki keadaan sebagai suatu 
konsekuensi dari sikap yang kritis dan korektif. 

Secara umum, proses perbaikan tentunya harus bisa direalisasikan dalam 
jangka waktu yang singkat. Tentunya perbaikan dilakukan dalam setiap aspek 
kehidupan secara menyeluruh lewat tahapan-tahapan yang dibuat. Dalam 
jangka waktu perbaikan ini, aktualisasi terhadap kondisikondisi terbaru harus 
dijadikan sebagai aspek operasional dalam bergerak sehingga tidak ada 
ketimpangan pemikiran atau pun gerak antara perbaikan dan aktualisasi. Oleh 
karena itu, pendidikan karakter sangat diperlukan dalam mewujudkan peserta 
didik memiliki prinsip-prisip kebenaran yang saling menghargai dan kasih 
sayang antara sesama. Seperti uraian di atas, pendidikan karakter adalah suatu 
proses pendidikan secara holistik yang menghubungkan dimensi moral dengan 
ranah sosial dalam kehidupan peserta didik sebagai fondasi bagi terbentuknya 
generasi yang berkualitas yang mampu hidup mandiri dan memiliki prinsip 
suatu kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan. Adapun karakterkarakter 
yang harus dikembangkan adalah cinta kepada Allah dan alam semesta beserta 
isinya, tanggung jawab, disiplin dan mandiri, jujur, hormat dan santun, kasih 
sayang, peduli, dan kerja sama, percaya diri, kreatif, kerja keras dan pantang 
menyerah, keadilan dan kepemimpinan, baik dan rendah hati, dan toleransi, 
cinta damai dan persatuan. Karakter tersebut ditanamkan kepada peserta didik 
melalui proses pendidikan dalam se tiap mata pela jaran. Artinya pendidikan 
karakter tidak perlu berdiri sendiri namun dalam setiap mata pelajaran 
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mengandung unsur-unsur karakter yang mulia yang harus dipahami dan 
diamalkan oleh setiap peserta didik. Oleh karena itu, guru sebagai agen 
perubahan dalam lembaga sekolah perannya sangat strategis dalam 
mewujudkan karakter peserta didik. Guru sebagai tokoh sentral tentunya 
dituntut terlebih dulu harus dapat memerankan karakter-karakter yang mulia 
tersebut sehingga guru dapat menjadi anutan dan teladan yang dapat di contoh 
setiap saat di lingkungan sekolah. Perilaku yang setiap saat diperhatikan 
peserta didik adalah bagaimana guru berpenampilan, cara bicara, berperilaku, 
sikap guru terhadap ilmu dan komitmen guru terhadap apa yang ia katakan. 
Apabila hal tersebut dapat diperankan oleh guru dengan baik maka akan 
mengimbas pada peserta didik. Dengan demikian peserta didik akan tumbuh 
menjadi pribadi yang memiliki akhlak mulia. 

Akhlak mulia merupakan sifat yang terpatri dalam jiwa, yang darinya terlahir 
perbuatanperbuatan mudah tanpa memikirkan dan merenung terlebih dahulu. 
Dari sifat yang tertanam tersebut terlahir perbuatan baik dan terpuji menurut 
rasio dan syariat maka sifat tersebut dinamakan akhlak yang baik. Oleh karena 
itu, dengan tertanamnya karakter-karakter mulia tersebut maka akan muncul 
akhlak mulia pada saat anak menghadapi pergaulan di lingkungan sekolah 
maupun masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan perilaku dari 
individu sampai perubahan kelompok tidak terjadi secara sekaligus namun ada 
tahapan yang harus dilalui. Tentunya perubahan yang mendasar adalah 
perubahan dari individu tersebut dalam memahami pengetahuan yang diserap 
dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya di mana dia berada. 
Perubahan sebagaimana yang dikemukakan oleh Harsey dan Blanchard (1995) 
bahwa dalam diri orang-orang terdapat empat level perubahan yaitu (1) 
perubahan pengetahuan, (2) perubahan sikap, (3) perubahan perilaku, dan (4) 
perubahan prestasi kelompok atau organisasi. 

Menurut Harsey (1995) perubahan pengetahuan paling mudah dilakukan, 
diikuti dengan perubahan sikap. Struktur sikap berbeda dengan struktur 
pengetahuan dalam arti bahwa struktur sikap dibebankan secara emosional 
dalam cara positif atau negatif. Perubahan perilaku secara signifikan lebih 
sukar dan memakan waktu lama dibandingkan dengan level-level sebelumnya. 
Namun, implementasi perubahan prestasi kelompok barangkali merupakan 
yang paling sukar dan memerlukan waktu yang lebih lama. Memperhatikan 
proses perubahan tersebut, bagaimana pendidikan karakter dilaksanakan untuk 
mencapai suatu perubahan pada diri dan masyarakat sebagai suatu kelompok 
dalam pergaulan. Perubahan harus dimulai dari memberikan pemahaman 
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tentang nilai-nilai karakter yang harus dimiliki oleh peserta didik. Oleh karena 
itu, guru harus dapat menyampaikan pendidikan karakter secara tepat kepada 
peserta didik sehingga akan di dapat perubahan secara signifikan terhadap 
perilaku peserta didik. Untuk itu, penilaian pendidikan karakter harus 
dilakukan dengan empat cara. Pertama, jika fungsi penilaian pendidikan 
karakter untuk mengarahkan tingkah laku maka seorang pendidik harus dapat 
menunjukkan bahwa ia mengajar sesuai dengan prinsip yang dianutnya dan 
bukan hanya sebagai ucapan (lipservice). Kedua, jika penilaian pendidikan 
karakter lebih bersifat preskriptif daripada deskriptif maka anak-anak harus 
diajarkan bahwa pendidikan karakter bukan hanya penilaian yang diucapkan 
tetapi merupakan pilihan prinsip yang harus ditentukan, agar dapat 
mengarahkan cara hidupnya. Ketiga, jika penilaian pendidikan karakter 
berhubungan dalam menguniversalkan preskriptif seseorang maka pendidikan 
karakter harus dapat menga jarkan anak bagaimana mereka dapat 
menyesuaikan diri dengan orang lain; sehingga hal ini akan membutuhkan 
kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Keempat, jika 
keuniversalan berarti bahwa agen pendidikan karakter tidak dapat menerima 
keinginan dirinya terhadap orang lain maka pendidikan karakter harus 
mengajarkan anakanak untuk saling mencintai 

Berdasarkan bahasan di atas maka pendidikan karakter apabila dilakukan 
dengan prinsipprinsip tertentu, komitmen yang kuat dari guru, dan lingkungan 
masyarakat yang mendukung tercipta lingkungan yang baik akan dapat 
memengaruhi akhlak mulia peserta didik. Oleh karena pendidikan karakter 
harus dilakukan secara seksama maka adanya keterlibatan orang tua, guru, 
kepala sekolah, masyarakat dan lingkungan yang mendukung akan tercipta 
karakter peserta didik. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan 
Doni (2010) bahwa jika pendidikan karakter ingin efektif dan utuh mesti 
menyertakan tiga basis desain dalam pemrogramannya yaitu berbasis kelas, 
sekolah dan komunitas atau masyarakat. 
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7.1 Tujuan Pendidikan Nasional 
Pasal 3 UU Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Tahun 
2003 mengemukakan Tujuan Pendidikan Nasional yang tertuang dalam 
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa 
berkembangnya suatu potensi peserta didik menjadi manusia yang berakhlak 
mulia, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani 
rohani, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi manusia yang demokratis 
dan bertanggung jawab dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Oleh sebab 
itu, selain pengembangan pembabgunan intelektualitas dibutuhkan juga 
pengembangan karakter peserta didik yang perlu dilakukan melalui sistem 
pendidikan di Indonesia supaya bangsa ini dapat bersaing baik nasional 
maupun global.  

Pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi intelektual dan 
karakter peserta didik dengan dilandaskan oleh pemikiran para pendahulu dan 
pakar Pendidikan yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-
undangan tentang Pendidikan sehingga dijalankan oleh bangsa Indonesia dan 
mendapat perlindungan oleh negara. Sesuai dengan konsep dasar pendidikan 
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menurut Bapak Pendidikan Indonesia yaitu Ki Hadjar Dewantara, yang telah 
menandaskan secara eksplisit bahwa “Pendidikan adalah daya upaya untuk 
memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran 
(intelek) dan tubuh anak. Bagian-bagian itu tidak terpisahkan agar kita dapat 
memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita” (Merupakan karya dan 
pemikiran Ki Hadjar Dewantara Buku I: Pendidikan), yang dikutip dari buku 
Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter di Tingkat Sekolah 
Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. 

Dalam proses pembelajaran guru diwajibkan menyusun Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran atau yang disingkat (RPP) baik sebagai guru kelas di sekolah 
dasar maupun guru mata pelajaran di jenjang pendidikan menengah pertama 
hingga jenjang pendidikan menengah atas. Rencana pelaksanaan pembelajaran 
(RPP) yang disusun tersebut merupakan panduan guru dalam melaksanakan 
pembelajaran sesuai mata pelajaran yang diampunya. Dalam menyusun RPP 
yang baik dan benar sesuai dengan prinsip dan kriteria penyusunan sebagai 
panduannya tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
(Permendikbud)  Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar 
Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidik dapat mempelajari apa itu 
prinsip  dalam penyusunan RPP yang sesuai dengan kriteria. Perbaikan 
Kurikulum 2013 adalah dengan pengintegrasian pendidikan abad 21, 
penguatan pendidikan karakter (PPK) dalam pelaksanaan pembelajaran dan 
literasi. Lima karakter utama yang diintegrasikan meliputi: religiusitas, 
nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Selain literasi 
Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) pada pelaksanaan pembelajaran perlu 
juga diintegrasikan pembelajaran keterampilan abad 21. Dimana pembelajaran 
tersebut diistilahkan dengan 4C kreatif, berpikir kritis, kreatif dan kolaborasi 
(Creative, Critical thinking, Communicative, dan Collaborative), serta enam 
literasi (baca tulis, numerik, sain, digital, finansial dan budaya dan  
kewarganegaraan) 
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7.2 Tujuan Dan Fungsi Penguatan 
Pendidikan Karakter (PPK) 
Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) itu perlu dilakukan baik di sekolah, 
keluarga dan masyarakat memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun PPK 
bertujuan sebagai berikut:  

1. Memiliki penguatan serta pengembangan nilai-nilai karakter agar 
dapat terwujud perilaku peserta didik, baik dalam proses 
pembelajaran maupun ketika peserta didik telah menempuh seluruh 
pembelajaran di satuan Pendidikan atau dikatakan lulus.   

2. Memonitor tingkah laku peserta didik dari nilai-nilai karakter yang 
dikembangkan di satuan pendidikan. Adapun tujuan ini memiliki 
makna bahwa pendidikan karakter yang dikembangkan di satuan 
Pendidikan memiliki tujuan untuk meluruskan berbagai tingkah laku 
anak yang menyimpang dan tidak diinginkan (negatif) agar memiliki 
tingkah laku  yang diinginkan (positif). 

3. Untuk membangun dan mengembangkan hubungan harmonis antara 
keluarga dan masyarakat dalam peran, dan tanggungjawab bersama 
untuk kemajuan Indonesia (Muchlas Samani dan Harianto, 2011).  

Dari tujuan yang hendak dicapai tersebut Penguatan Pendidikan Karakter 
diperoleh 3 hal prioritas: 1) mebiasakan perilaku positif, 2) mengoreksi tingkah 
laku yang tidak diinginkan sehingga perlu diperbaiki, membangunan koneksi 
tri pusat pendidikan antara lain sekolah, keluarga dan masyarakat sehingga 
dapat bersinergi dengan baik.  

Sedangkan Penguatan Pendidikan karakter Menurut Heri Gunawan bertujuan 
untuk: 1) Membangun potensi dasar peserta didik agar berbudi pekerti, 
berfikir, dan bertindak positif; 2) Memperkuat dan mengembangkan prilaku 
bangsa yang beraneka ragam budayanya (multikultur); 3) Meningkatkan 
peradaban bangsa yang dapat bersaing (kompetitif) dalam pergaulan global 
(Heri Gunawan, 2012).  

Segala sesuatu perbuatan positif yang ada dari nilai-nilai karakter dapat 
diemplemtasikan dimanapun peserta didik berada sehingga tidak hanya 
menumbukan rasa simpati peserta didik namun sudah tingkat empati dimana 
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bukan saja rasa kasihan kalau melihat orang kesusahan namun sudah dapat 
berkontribusi bagaimana membantu orang yang kesusahan tersebut. Selain itu 
dari tingkah laku yang dimiliki peserta didik sudah mencerminkan nilai-nilai 
yang terkandung dalam nilai utama Penguatan Pendidikan Karakter dilihat dari 
perilaku keseharian yang dapat diamati 

Bangsa Indonesia adalah bangsa besar yang memiliki beragam budaya dari 
sabang sampai marauke dan merupakan negara kepulauan mulai dari sisi 
agama, suku, bahasa, baik ragam budaya dan adat istiadat yang berbeda sesuai 
dengan daerah masing-masing dipersatukan oleh Bhhenika Tunggal Ika. 
Wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau untuk mempersatukan bangsa 
ini dengan kondisi letak wilayah dengan budaya yang berbeda-beda 
dipersatukan dengan menggunakan semboyan bangsa ini untuk memperkuat 
dan membangun prilaku bangsa yang multikultur. Dalam pelaksanaannya PPK 
pada satuan Pendidikan dimulai dengan menyanyikan lagu-lagu nasional pada 
awal pembelajaran dan lagu-lagu daerah pada akhir pembelajaran, sehingga 
tumbuh jiwa nasionalisme dalam diri peserta didik.  

Pembangunan Karakter Bangsa ini memiliki tiga fungsi utama yang tertulis 
dalam kebijakan yang ada dalam Pembangunan Karakter Bangsa sebagai 
berikut: 1) sebagai fungsi pembentukan dan pengembangan potensi anak 
bangsa; 2) sebagai fungsi perbaikan karakter bangsa; 3) Fungsi penyaring 
dalam pengembangan pembangunan karakter bangsa. Ketiga fungsi 
pembangunan karakter bangsa tersebut dilakukan dengan pengukuhan 
Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara Indonesia, pengukuhan nilai 
dan norma konstitusional UUD RI tahun 1945, Penguatan diawali dengan 
komitmen bangsa Indonesia sebagai negara kesatuan. Dalam hal ini 
menerangkan bahwa penguatan nilai-nilai Pancasila yang diaktualisasikan di 
negara tercinta ini  yang memiliki keberagaman budaya patut kita syukuri, 
dimana penguatan nilai-nilai keunggulan bangsa Indonesia dan daya saing 
bangsa tercipta untuk  kelanjutan bangsa dalam kehidupan sehari-hari sebagai 
individu dan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara baik dalam tatanan 
lokal, nasional maupun global. (Gunawan Heri, 2012). 
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7.3 Pendidikan Karakter Berbasis 
Sekolah 
Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) pada Satuan Pendidikan Formal 
dilaksakan dengan prinsip-prinsip berikut ini:  

1. Memiliki orientasi dalam pengembangan potensi peserta didik secara 
menyeluruh dan terpadu.  

2. Keteladanan yang dibangun dan diaktualisasikan sebagai penerapan 
nilai-nilai karakter di lingkungan sekolah maupun masyarakat 
masing-masing tinggal.  

3. Pembiasaan yang dibangun sehingga menjadi budaya di satuan 
pendidikan formal maupun lingkungan dimana tinggal.  

Kurikulum 2013 sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses pembelajaran di 
Satuan pendidikan, perlu mengembangkan maupun mengintegrasikan nilai-
nilai karakter baik dalam pelaksanaan pembelajaran dan penilaian. Integrasi 
tersebut wajib dilaksanakan bukan hanya sekedar program tambahan atau 
sisipan, melainkan terintegrasi dalam proses pembelajaran mulai dari 
perencanaan pembelajaran, proses, maupun penilaian, sehingga penguatan 
Pendidikan karakter tersebut perlu tertuang dan dikembangkan dalam silabus 
dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) serta dalam implementasi 
pembelajaran, sehingga cara mendidik dan belajar bagi peserta didik maupun 
pendidik pada satuan pendidikan akan bisa terukur.  

Lahirnya Peraturan Presiden nomor 87 Tahun 2017 bahwa satuan pendidikan 
di Indonesia diwajibkan mengimplementasikan PPK. Untuk mempercepat 
pelaksanaan implementasi PPK dalam pembelajaran tersebut, Kementrian 
Pendidikan dan Kebudayaan juga berupaya  mengintegrasikan materi PPK ke 
dalam modul-modul dalam Bimbingan Teknis Kurikulum 2013, sehingga 
satuan pendidikan di Indonesia dapat menerapkannya dari jenjang pendidikan 
dasar sampai dengan jenjang Pendidikan menengah hingga di perguruan 
tingga dapat mengintegrasikan nilai-nilai karakter di dalam perencanaan, 
proses pembelajaran maupun penilaian. Dan tak kalah pentingnya peran dan 
partisipasi masyarakat dituntut dalam mencapai keberhasilan penerapan PPK 
di Satuan Pendidikan. 
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Adapun pengitegrasian PPK dalam perencanaan, proses pembelajaran maupun 
penilaian, dapat dilakukan melalui:  

1. Analisis kompetensi inti dan kompetensi dasar yang dilakukan 
dengan cara mengidentifikasi nilai-nilai karakter yang tertuang dalam 
materi pembelajaran dan nilai utama PPK.  

2. Mendesain RPP yang menginterasikan PPK, pembelajaran 
keterampilan abad 21 dan literasi sehingga pembelajaran memuat 
berpikir kritis, kreatif, komunikasi dan kolaborasi dapat 
diimplementasikan di satuan pendidikan.  

3. Melakukankan pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang 
tertuang dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  yang 
memuat pendekatan siswa aktif.  

4. Melakukan penilaian otentik dalam pembelajaran.  

Namun yang perlu jadi perhatian pendidik tidak semua kompetensi dasar bisa 
diterapkan dengan mengusung nilai-nilai karakter dan bagi kompetensi dasar 
yang tidak bisa memuat nilai karater jangan dipaksakan, sehingga proses 
pembelajaran dapat mengalir secara natural. Perkembangan ilmu di zamannya 
sehingga pembelajaran yang diperoleh up to date dari masa ke masa sesuai 
dengan tuntutan zaman. Tim yang dibentuk dalam penyusunan Buku Konsep 
dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter (Kemendikbud, 2018: 23) pada 
Satuan Pendidikan mengemukakan bahwa Kepala Sekolah/Ketua Yayasan 
serta komponen lainnya bertanggung jawab turut serta dalam pelaksanaan, 
pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter 
(PPK) di satuan pendidikan.  

Agar terlaksananya Penguatan Pendidikan Karakter dengan efektif dan 
menjadi pembiasaan sehingga perlu kiranya dari pembiasaan tersebut akan 
menjadi budaya bangsa Indonesia serta menjadi ketauladanan seorang peserta 
didik, pendidik dan seluruh warga sekolah sangatlah dibutuhkan seperti halnya 
pendidik menyambut peserta didik  hadir di sekolah ini menyataakan bahwa 
yang menyambut peserta didik datang itu adalah pendidik jadi bukan peserta 
didik sehingga pendidik harus hadir lebih dulu dari pada peserta didik. Dengan 
demikian kalau pendidiknya disiplin maka peserta didiknya akan lebih disiplin 
lagi.  
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Profesi pendidik sebagai profesi yang sangat mulia, guru merupakan panutan 
yang ditiru oleh peserta didik. Tingkah laku, sikap pendidik berpengaruh pada 
peserta didik oleh karena itu keteladanan dapat diterapkan dari pola pembinaan 
dan pembiasaan pada satuan pendidikan. 

 

7.4 Kurikulum 2013, PPK, Literasi, 
Pendidikan Abad 21 dan HOTS 
Dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan di satuan pendidikan antara 
peserta didik dan pendidik salah satunya adalah seorang pendidik diwajibkan 
menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Dalam menyusun dan 
mengembangkan RPP tersebut perlu disusun dengan benar dan terstandar. 
Pendidik perlu kiranya mengetahui hakikat, prinsip serta langkah-langkah 
dalam penyusunan dan mengembangkan RPP yang tertuang dalam Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud)  terkait Pembelajaran. 
Semua itu sudaha tertuang dalam peraturan pemerintah tentang standar 
nasional pendidikan. Ada delapan Standar nasional Pendidikan yakni: 1) 
Standar Kompetensi Lulusan (SKL), 2) Standar Isi (SI), 3) Standar Proses 
(SP), 4) Standar tenaga pendidik dan kependidikan, 5) standar sarana 
prasarana, 6) standar pengelolaan, 7) standar pembiayaan dan 8) Standar 
penilaian). Namun kiranya dari kedelapan standar nasional Pendidikan perlu 
empat standar ini 1) Standar Kompetensi Lulusan (SKL), 2) Standar Isi (SI), 3) 
Standar Proses (SP), dan 4) Standar penilaian sangatlah wajib dilakukan oleh 
seorang pendidik pada satuan Pendidikan. 

7.4.1 Kurikulum 2013 
Dalam Grand Desain Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada Satuan Pendidikan 
dapat mengimplementasikan Kurikulum Tahun 2013 selambat-lambatnya 
sampai tahun pelajaran 2019/2020. Setelah mencapai kesiapan yang optimal 
(Kemendikbud Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2017: 1). 
Sejak diterapkannya Kurikulum 2013 pada tahun 2014, 2015, dan pada tahun 
2016 revisi final kurikulum 2013 dan akhirnya ditahun 2019/2020 seluruh 
satuan pendidikan telah menerapkan Kurikulum 2013 secara nasional dari 
jenjang pendidkan SD/MI, SMP/MTs, hingga SMA/MA, SMK/MAK baik 
satuan Pendidikan negeri maupun swasta. Agar supaya pelaksanaan 
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Kurikulum 2013 pada satuan pendidikan berjalan dengan baik tanda kendala 
yang berarti, maka pemerintah perlu melakukan bimbingan teknis kepada 
semua pihak yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan proses 
pembelajaran mulai dari pendidik, kepala sekolah dan pengawas sekolah. 
Tidak hanya bimbingan teknis atau pelatihan saja pemerintah juga melakukan 
pembinaan dan pendampingan agar proses pembelajaran dalam 
mengimplementasikan Kurikulum 2013 berjalan sesuai dengan harapan dan 
tidak mengalami hambatan dalam proses implementasinya.  

Pendekatan pembelajaran yang direkomendasikan oleh Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan adalah Pendekatan Peserta didik aktif dan 
Pendekatan saintifik merupakan bukan satu-satunya pendekatan pembelajaran. 
Pendekatan ini didasarkan pada proses keilmuan dengan proses menanya, 
mengumpulkan informasi disini pendidik bukan satu-satunya sumber belajar 
namun masih ada yang lain seperti buku teks dan non teks, mengolah 
informasi mengkomunikasikan dan sampai pada menyimpulkan.  

Dengan adanya revisi pembelajaran dalam kurikulum 2013, pendekatan ini 
tidak lagi menjadi langkah-langkah yang berurutan namun bisa dilaksanakan 
sesuai dengan kebutuhan dan tidak harus berurutan. Adapun cara 
mengintegrasikan nilai karakter dalam pembelajaran pada satuan pendidikan 
dapat dintegrasikan dalam perencanaan pembelajaran maupun pelaksanaan 
pembelajaran, maupun penilaian menurut sumber 
www.oasepembelajaran.com/2017/06/cara-mengimplementasikan-
penguatan.html, yang penulis akses tanggal 13 Agustus 2019.  

Pertama, Pengintegrasian PPK dalam kurikulum, berisikan pedoman pendidik 
ke dalam proses pembelajaran untuk mengintegrasikan nilai-nilai utama PPK. 
Langkah tersebut dilakukan untuk menumbuh kembangkan dan menguatkan 
dimensi pengetahuan baik faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif, 
keterampilan dan sikap religius dan sosial, menumbuhkan kesadaran serta 
implementasi nilai-nilai PPK. Pendidik dapat memanfaatkan materi yang 
tertuang di dalam Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) dalam 
perencanaan maupun proses pembelajaran serta penilaian. Berikut langkah 
yang dapat dilakukan untuk menerapan PPK: a) melakukan identifikasi 
Kompetensi Dasar (KD) melalui analisis point yang tertuang di dalam materi 
pembelajaran perlu diperhatikan oleh pendidik melakukan integrasi nilai-nilai 
karakter tidak harus dimasukan semua mana yang cocok dengan materi kalau 
tidak cocok tidak usah dipaksakan; b) mendesain RPP serta menentukan 
metode pembelajaran yang digunakan serta pengelolaan kelas yang sesuai; c) 
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melakukan proses pembelajaran sesuai RPP termasuk sintak dari model 
pembelajaran yang direncanakan; d) melakukan penilaian dari proses 
pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya; e)  melakukan evaluasi 
terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan. 

Kedua, PPK Melalui Manajemen kelas, Manajemen kelas (pengelolaan kelas) 
bukan saja dalam penilaian namun dalam proses pembelajaran nilai-nilai PPK 
diterapkan misal dalam kegiatan diskusi kelompok, saling menghargai 
pendapat teman dan jika memberi masukan harus mengangkat tangan terlebih 
dahulu ini adalah proses pendidikan dimana peserta didik sebagai individu dan 
guru sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk mengarahkan agar proses 
pembelajaran menjadi lebih efektif dan berhasil.  

Guru mendesain seluruh aktivitas pembelajaran dengan mempersiapkan 
skenario melalui Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Manajemen kelas yang 
optimal dapat memudahkan peserta didik memperoleh proses pembelajaran 
dengan baik serta mendapatkan hasil belajar yang optimal. Guru membiasakan 
diri datang sebelum peserta didik sehingga bisa menyambut kehadiran peserta 
didik. Peserta didik berbaris dan bersalaman dengan guru sebelum memulai 
pelajaran. Guru bisa mempersiapkan peserta didik, memberikan motivasi, 
berdoa bersama sebagai niali religious dan menyanyikan lagu-lagu wajib 
nasional sebagai cerminan sikap nasionalisme.  

Ketiga, Penguatan Pendidikan Karakter perlu kiranya diintegrasikan kedalam 
proses pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan, model, 
strategi dan metode pembelajaran yang sesuai. Dengan begitu pendidik dapat 
mengarahkan pembentukan karakter peserta didik kearah yang lebih baik. 
Melalui pendekatan dan model pembelajaran yang sesuai, sehingga peserta 
didik diharapkan memiliki keterampilan abad 21 yang dibutuhkan, selain 
literat juga diharapka memiliki kecakapan berpikir kritis yang disebut juga 
critical thinking, dan berpikir kreatif (creative thinking), serta kecakapan 
berkomunikasi (communication skill), dalam kaitannya penguasaan bahasa 
internasional yang dimiliki, serta kerja sama yang dibangun dalam 
pembelajaran (collaborative learning).  

7.4.2 Gerakan Literasi Sekolah 
Enam Dasar Literasi yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 2017 adalah literasi: 1) baca tulis, 
2) numerasi, 3) sains, 4) digital, 5) finansial, 6) budaya dan kewargaan. 
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Melalui Gerakan Literasi Sekolah (GLS), di mana peserta didik diberikan 
pilihan dengan beragam bahan bacaan baik teks maupun non teks atau 
elektronik, sehingga imajinasi mereka akan dapat terbangun dan terarah.  

Tahapan dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Literasi Sekolah:  

1. Sebelum pembelajaran peserta didik dibiasakan untuk membaca 15 
menit dalam tahap ini peserta didik diajak suka dulu dengan buku 
bacaan baik bacaan akademik maupun non akademik. Dalam tahap 
pembiasaan ini pada prinsipnya siswa membaca buku tanpa dituntut 
adanya tagihan berupa ringkacan bacaan dan sifatnya tanpa paksaan. 
Tujuan dalam tahapan pembiasaan ini agar minat baca peserta didik 
dapat terbangun.  

2. Tahap Pengembangan, pada tahap ini pelaksanaan kegiatan literasi 
sudah ada tagihan bagi peserta didik berupa tagihan ringkasan cerita 
atau resume dari hasil bacaan yang mereka lakukan atau dengan 
menceritakan kembali dengan temannya apa yang mereka baca 
prinsipnya tanpa nilai akademik tujuannya untuk mengapresiasi 
peserta didik untuk membaca literasi dan hasil dari resume yang telah 
dibuat, isi pesan dari hasil bacaannya dapat di tempelkan di majalah 
dinding atau di papan dalam kelasnya.  

3. Tahap Pembelajaran, pada tahap ini peserta didik telah terbiasa 
dengan kegiatan rutin untuk membaca di dalam hati selama 15 menit. 
Diskusi dalam pembelajaran telah dilakukan dengan beraneka sumber 
yang mereka baca untuk menunjang materi pembelajaran sesuai 
kompetensi dasar dan sudah ada tagihan akademik dalam 
pembelajaran. Kegiatan membaca sudah peserta didik lakukan secara 
menyenangkan dan natural atau mengalir begitu saja dan sudah 
menjadi kebutuhan dalam pembelajaran. Dengan membaca dari 
beraneka sumber bacaan peserta didik dalam menganalisis dan 
menyimpulkan matera yang mereka dapatkan, bahkan mereka 
presentasikan baik secara individu maupun kelompok.  

Dalam tahap pembelajaran pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah kegiatan 
yang dilakukan sama dengan kegiatan pembiasaan dan pengembangan dimulai 
dengan: 1) sebelum proses belajar dilakukan peserta didik untuk membaca 
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literasi selama 15 menit setiap hari baik membaca secara individu di dalam 
hati, dilakukan bersama, dan/atau terpadu dengan diikuti kegiatan lain yang 
menghasilkan sebuah tagihan non akademik maupun tagihan akademik; 2) 
tagihan akademik dihasilkan dari kegiatan literasi; 3) mendalami teks pada 
semua mata pelajaran melaksanakan berbagai strategi; 4) menciptakan 
lingkungan fisik, dan sosial afektif serta akademik disertai dengan beragam 
bacaan dalam bentuk (cetak, visual, auditori, digital) yang kaya literasi dimana 
bahan-bahan tersebut di luar buku teks pelajaran untuk memperkaya 
pengetahuan peserta didik.  (Henry, 2008).  

Kegiatan literasi dapat di integrasikan ke semua kegiatan yang ada dalam 
kurikulum. Karena itu keberadaan lingkungan fisik, akademis, perpustakaan 
serta ketersediaan jaringan internet sangat penting sebagai pendukung kegiatan 
pembelajaran. 

Evaluasi keterlaksanaan GLS dilakukan agar pelaksanaan GLS benar-benar 
berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai secara optimal agar dapat 
menjaga mutu, hal itu harus seiring dengan sistem evaluasi yang bersifat 
menyeluruh dan juga tepadu. Bersifat menyeluruh artinya memenuhi semua 
komponen mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan GLS dan 
pembentukan Tim GLS pada satuan pendidikan. Dalam proses kegiatan GLS 
terdapat koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan serta pengendalian yang 
terpadu dengan memanfaatkan semua unsur yang terlibat dalam kegiatan GLS 
agar kegiatan dapat terarah dan berjalan sesuai dengan harapan.   

Dari hasil evaluasi dapat dipakai untuk memperbaiki seluruh unsur yang 
digunakan dalam proses pembelajaran. Sedangkan menurut Suharsimi 
Arikunto mengemukakan bahwa evaluasi berarti menilai (tetapi perlu 
dilakukan pengukuran terlebih dahulu), yang berarti bahwa kegiatan evaluasi 
berisi kegiatan untuk mengukur (measurement) dan menilai (assesment), 
(Suharsimi, Arikunto: 2011:3).  

Begitu pentingnya kegiatan evaluasi keterlaksanaan gerakan Literasi Sekolah 
ini dilakukan sehingga satuan pendidikan tahu sejauhmana pelaksanaan GLS 
telah dilakukan dana pa kendala yang dihadapi serta kekuatan program GLS 
ini sehingga dalam kegiatan tindak lanjut yang dilakukan oleh satuan 
pendidikan tepat sasaran. 
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Bab 8 

Pendidikan Seumur Hidup 

 

 

 
8.1 Konsep Pendidikan Seumur Hidup 
Manusia pada hakikatnya selalu tumbuh dan berkembang. Mereka selalu ingin 
meningkatkan kualitas hidupnya. Untuk mewujudkannya, secara tidak 
langsung mereka dituntut untuk belajar. Dengan belajar berarti mereka telah 
melakukan proses pendidikan. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting 
bagi kehidupan manusia untuk menggapai masa depan yang lebih baik dan 
mempertahankan eksistensinya (Azis, 2013). 

Pendidikan mencakup ruang lingkup yang komprehensif, yakni pendidikan 
kemampuan mental, pikir, dan kepribadian manusia seutuhnya. Untuk 
membina kepribadian demikian, jelas memerlukan waktu yang relatif panjang, 
bahkan berlaku seumur hidup. Pendidikan tentunya berlaku untuk semua 
manusia tanpa terkecuali. Ada kecenderungan dalam masyarakat, bahwa 
pendidikan adalah di sekolah, di mana anak mendapatkan pendidikan, mulai 
dari pendidikan keterampilan sampai ke pendidikan akhlak, padahal di sekolah 
hanya satu bagian dari bentuk pendidikan. Ketergantungan orang tua kepada 
sekolah dalam mendidik anak, berakibat pada pengabaian terhadap pendidikan 
di rumah dan di masyarakat (Hakim, tanpa tanggal). 

Pendidikan seumur hidup adalah sebuah konsep pendidikan yang 
menerangkan tentang keseluruhan peristiwa kegiatan belajar mengajar dalam 



94 Dasar-Dasar Pendidikan 

 

proses pembinaan kepribadian yang berlangsung secara kontinyu dalam 
keseluruhan hidup manusia. Proses pembinaan kepribadian memerlukan 
rentang waktu yang relatif panjang, bahkan berlangsung seumur hidup. 
Pendidikan seumur hidup, yang disebut dengan Life Long Education adalah 
pendidikan yang menekankan bahwa proses pendidikan berlangsung terus 
menerus sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal dunia, baik 
dilaksanakan di jalur pendidikan formal, non formal maupun informal (Jannah, 
2013). 

Hasbullah, (2008) Menuliskan empat konsep kunci Pendidikan Sepanjang 
Hayat (Life Long Education) yaitu:  

1. Konsep Pendidikan Sepanjang Hayat (Life Long Education) sebagai 
suatu konsep, yang diartikan sebagai tujuan atau ide formal untuk 
pengorganisasian dan penstrukturan pengalaman-pengalaman 
pendidikan.  

2. Konsep belajar sepanjang hayat; berarti pebelajar belajar karena 
respon terhadap keinginan yang didasari untuk belajar dan angan-
angan pendididkan menyediakan kondisi-kondisi yang membantu 
belajar.  

3. Konsep pebelajar sepanjang hayat; pebelajar seumur hidup 
dimaksudkan adalah orang-orang yang sadar tentang diri mereka 
sebagai pebelajar seumur hidup. Melihat belajar baru sebagai cara 
yang logis untuk mengatasi problema dan terdorong tinggi sekali 
untuk belajar diseluruh tingkat usia dan menerima tantangan dan 
perubahan seumur hidup sebagai pemberi kesempatan untuk belajar 
baru.  

4. Kurikulum Pendidikan Sepanjang Hayat (Life Long Education); 
kurikulum dalam hubungan ini didesain atas dasar prinsip pendidikan 
sepanjang hayat (Life Long Education) betul-betul telah 
menghasilkan pelajar seumur hidup yang secara berurutan 
melaksanakan belajar seumur hidup.  
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8.2 Dasar-dasar Pendidikan Seumur 
Hidup  
Prinsip pendidikan seumur hidup di dasari atas berbagai landasan. Fuad Hasan 
telah menulis beberapa dasar pemikiran ditinjau dari berbagai aspek tentang 
urgensi pendidikan seumur hidup, yang meliputi (Azis, 2013):  

1. Aspek Filosofis  

Sesungguhnya secara filosofis (filsafat manusia) hakekat kodrat martabat 
manusia merupakan kesatuan integral segi-segi :  

(a) Manusia sebagai makhluk pribadi (individual being)  
(b) Manusia sebagai makhluk sosial (social being)  
(c) Manusia sebagai makhluk susila (moral being)  
2. Aspek Psikofisis  

Realitas psikofisis manusia menunjukkan bahwa pribadi manusia merupakan 
kesatuan antara :  

(a) Potensi-potensi dan kesadaran rohaniah baik segi pikir, rasa, karsa, 
cipta, maupun budi nurani.  

(b) Potensi-potensi dan kesadaran jasmaniah  
(c) Potensi-potensi psikofisis ini berada dalam suatu lingkungan 

hidupnya baik alamiah (fisik) ataupun sosial budaya (manusia dan 
nilai-nilainya).  

3. Aspek Sosio Budaya  

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang terbina oleh tata-nilai 
sosiobudaya yang memperhatikan pendidikan.  

4. Aspek ekonomis, pendidikan merupakan cara yang paling efektif 
untuk dapat keluar dari kemelaratan akibat kebodohan. Pendidikan 
seumur hidup akan memberi 
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8.3 Tingkatan Pendidikan Seumur Hidup 
Melaksanakan pendidikan merupakan kewajiban hakiki bagi setiap mukmin, 
untuk menjadikan Islam sebagai jalan dan aturan hidup yang dipahami, 
dihayati dan diamalkan secara utuh dan tuntas dalam kehidupan 
bermasyarakat. Tujuannya ialah, agar dengan demikian kehadiran Islam benar-
benar menjadi "rahmat" untuk setiap pribadi muslim, untuk kepentingan umat 
dan untuk kesejahteraan manusia pada umumnya. Caranya antara lain adalah 
melalui kegiatan yang dikenal dengan istilah "pendidikan". Dalam Islam, 
sesuai dengan salah satu Hadits Nabi, berlaku prinsip "Pendidikan Seumur 
Hidup", suatu hal yang dipandang baru dan diperjuangkan akhir-akhir ini 
(PRIMADONA, 2009). 

Menurut Imam Bawani, MA (1996) pada jurnal IAIN Sunan Ampel 
menyatakan bahwa, "Pendidikan seumur hidup, artinya adalah “pendidikan 
untuk semua periode kehidupan manusia termasuk di dalamnya kelompok usia 
anak-anak, pemuda/pemudi dan orang dewasa.” 

Dalam pelaksanaan pendidikan sebagaimana tersebut di atas, sebenarnya tidak 
terlepas dari tiga fase pendidikan agama dalam mencapai tujuan pendidikan 
seumur hidup, yaitu : 

1. Fase Pendidikan Agama Untuk Anak-anak  

Yaitu anak-anak mempunyai pikiran yang terbatas dan pengalaman yang 
sedikit serta percobaan yang kurang. Mereka hidup dengan akal pikirannya 
dalam alam yang nyata, yang dapat mereka ketahui dengan salah satu panca 
indera dan mereka belum dapat memikirkan soal-soal maknawi, abstrak dan 
hukum-hukum yang umum. Bahkan mereka belum dapat memikirkan dalil-
dalil akal dan teori-teori yang dalam, seperti hukum akal yang tersebut dalam 
ilmu kalam, karena semuanya itu soal filsafat yang belum dapat dipikirkan 
oleh akal pikiran anak. 

Sebenarnya, anak itu sangat perasa, mempunyai perasaan halus dan mudah 
terpengaruh, kenyataan ini dapat kita lihat waktu ia sedih dan menangis, 
kemudian kita lihatkan sesuatu yang menggembirakan, maka ia menjadi 
gembira dan tertawa. 

Dari peristiwa tersebut, dapat dipergunakan untuk memimpin anak supaya ia 
berkelakuan baik dan berakhlak mulai dengan mempergunakan perasaan 
halusnya, bukan dengan dalil akalnya. Begitu juga sifat anak suka mencontoh 
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dan meniru apa yang dilihat, didengar dan diperbuatnya dari kelakuan orang 
tua atau teman sejawatnya. 

Maka dari itu, pendidikan agama yang akan diberikan kepada anak, hendaknya 
harus sesuai dengan keadaan mereka itu, yaitu sesuai “dengan akal pikirannya 
dan sifat-sifatnya, seperti memberikan pendidikan agama dalam bidang yang 
praktis yang berupa amal perbuatan dan akhlak yang mulia dan kelakuan yang 
baik, sekali-kali janganlah diberikan dalil akal dan teori yang dalam yang 
belum dapat dipahami oleh anak.”  

Pendidikan agama mempunyai kedudukan yang tinggi dan paling utama untuk 
memperbaiki akhlak anak-anak dan mengangkat mereka derajat yang tinggi 
serta berbahagia dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, pendidikan agama harus 
diberikan semenjak lahir sampai masuk ke liang lahat. 

Sebenarnya fungsi utama pendidikan bukan hanya menyiapkan pendidikan 
akademik, namun dapatlah pendidikan anak-anak awal sebagai fase pertama 
sistem pendidikan seumur hidup. 

Tujuan pendidikan harus memuat pengembangan ketrampilan untuk 
mendayagunakan informasi dan simbol-simbol, meningkatkan apresiasi 
bermacam-macam mode ekspresi diri, memelihara keinginan dan kemampuan 
berpikir, menanamkan keyakinan setiap anak tentang kemampuannya untuk 
belajar, membantu perasaan harga diri dan akhirnya meningkatkan 
kemampuan untuk hidup dengan orang lain. 

Dengan pendapat tersebut, menunjukkan betapa pentingnya pendidikan yang 
menuju ke usia sekolah sebagai salah satu fase pendidikan seumur hidup. 

2. Fase Pendidikan Agama Untuk Pemuda-Pemudi 

Yaitu pendidikan pemuda-pemudi mempunyai kecenderungan yang keras 
dalam ke jurusan rohani, hal tersebut dapat dirasakan ketika ia memandang 
sungai dan lautan, melihat bunga-bunga dan pohon-pohon yang ada pada 
pandangan alam yang indah dan cantik, maka dari itu agama pemuda 
mendekati rohani. 

Disamping itu, pemuda mempunyai pandangan yang luas, kesadaran yang 
kuat dan mendalam serta mengetahui soal-soal yang maknawi (abstrak). Oleh 
sebab itu, agama pemuda-pemudi bisa dikatakan agama yang hidup, penuh 
kegiatan, aktivitas, cita-cita dan kesadaran, seperti shalat yang dikerjakannya 
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merupakan suatu gambaran yang hidup, kemauan yang keras dan kesadaran 
yang mendalam. 

Sesungguhnya pemuda membutuhkan pendidikan agama, rohani, pengajaran 
yang menarik pikirannya dan mengangkat jiwa dan rohaninya serta pengajaran 
yang dapat menjawab tantangan masyarakat dan kerusakan akal. 

Kewajiban yang utama bagi sekolah ialah “berusaha memperkuat perasaan 
keagamaan dalam jiwa para pelajar dan mendidik mereka dengan pendidikan 
agama yang benar, agar kepercayaan agama dalam hati mereka dan 
pengaruhnya pada akhlak serta amal perbuatan mereka.”  

Jadi, di dalam mendidik pemuda-pemudi dengan pendidikan agama haruslah 
diturut wasil (jalan) sebagai berikut : 

(a) Dalam pendidikan agama haruslah diberikan makna rohani yang 
menerangkan sebab dan hikmah ajaran agama untuk menarik 
pelajaran supaya berpikir dan membahasnya sehingga ia menjadi 
puas. 

(b) Hendaknya diterangkan persoalan agama yang berhubungan dengan 
masyarakat dengan keterangan yang menarik.  

(c) Hendaknya diperhubungkan pengajaran agama dengan kehidupan 
masyarakat masa sekarang dan diusahakan perhubungan yang kokoh 
antara agama Islam dan kehidupan. 

(d) Hendaknya pelajaran agama dikaitkan dengan melaksanakan syiar-
syiar Islam. 

Paul Lengrand menyatakan bahwa “pendidikan pemuda lebih banyak di antara 
pelajar yang telah mengambil manfaat dari usaha mereka ini. Mereka 
mendapat pelajaran kemudian memperbaiki keadaannya dengan salah satu 
cara yang mengikuti jejak peradaban modern yang menuntut pendidikan.”  

Jadi, pendidikan pemuda berlatar belakang struktur intelek, ideologi, budaya 
dan metodologi, yaitu suatu bentuk baru pendidikan yang lambat laun 
berwujud, lahir dan dipupuk agar di dalam organisasi dapat dijadikan sebagai 
pendidikan dan mencari pengalaman.  
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3. Fase Pendidikan Agama Untuk Orang Dewasa (Tua) 

Bahwa orang dewasa dalam kehidupan keagamaan lebih cenderung pada 
akhlak yang mulia, karena “ ia banyak berpikir dalam mengambil keputusan. 
Disamping itu, ia mengikuti hukum dan peraturan menurut agama, maka dari 
itu dikatakan bahwa agama orang dewasa adalah logika dan peraturan.” 
Memang benar, bahwa pendidikan merupakan suatu proses yang berlangsung 
secara terus menerus, hanya bentuknya yang tidak sama antara anak-anak, 
pemuda-pemudi dan orang tua. Pendidikan orang dewasa “harus 
mengorbankan hasil masa percobaan dan renungan, renungan tentang diri 
sendiri, pengetahuan dan pengalamannya, jika ia berharap mendapat perhatian 
yang ia minta.”  

Jadi, pendidikan bagi orang dewasa keadaannya sangat berlainan, terkecuali 
dalam keadaan yang istimewa. Sebenarnya tidak ada pihak luar yang berusaha 
memaksanya untuk belajar, memperbaiki kesiagaan mentalnya, menjadi warga 
negara yang lebih berpengetahuan dan berpengertian, karena ada keuntungan 
khusus baginya kalau ia berikhtiar lebih istimewa dalam lapangan pekerjaan, 
kewarganegaraan dan kebudayaan. 

 

8.4 Faktor-faktor yang Memengaruhi 
Pendidikan Seumur Hidup 
Pendidikan seumur hidup (lifelong education) adalah pendidikan tidak berhenti 
hingga individu menjadi dewasa, tetapi tetap berlanjut sepanjang hidupnya. 
Pendidikan sepanjang hayat menjadi semakin tinggi urgensinya pada saat ini 
karena manusia terus menerus menyesuaikan diri supaya dapat tetap hidup 
secara wajar dalam lingkungan masyarakat yang selalu berubah. 

Sisi lain pendidikan seumur hidup adalah peluang yang luas bagi seseorang 
untuk terus belajar agar dapat meraih keadaan kehidupan yang lebih baik 
(Suhartono, 2017). 
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Hal-hal yang memyebabkan dan memungkinkan keadaan seperti itu adalah : 

a. Majunya ilmu dan teknologi 
b. Produk-produk teknologi yang perlu dipelajari karena terkait dengan 

alat-alat kerja 
c. Bagi mereka yang menggunakan alat kerja berbasis teknologi 
d. Perubahan sosial sebagai dampak majunya ilmu dan teknologi 

Dalam hubungannya dengan belajar sepanjang hayat, akan dikemukakan 
tugas-tugas perkembangan masa dewasa awal, masa setengah baya dan orang 
tua, untuk memberikan pengalaman belajar yang sesuai dalam rangka belajar 
sepanjang hayat. 

Tugas perkembangan tersebut adalah: 

a. Tugas perkembangan masa dewasa awal: Memilih pasangan hidup, 
bertanggung jawab sebagai warga Negara, dan berupaya 
mendapatkan kelompok social yang tepat serta menarik. 

b. Tugas perkembangan masa setengah baya: Bertanggung jawab sosial 
dan menjadi warga Negara yang baik, mengisi waktu senggang 
dengan kegiatan-kegiatan tertentu, menyesuaikan diri dengan 
perubahan fisik dan pertambahan umur. 

c. Tugas perkembangan orang tua: Menyesuaikan din dengan 
menurunnya kekuatan fisik, kesehatan dan pendapatan. 
Menyesuaikan diri dengan keadaan sebagai janda, duda, memenuhi 
kewajiban sosial sebagai seorang warga Negara yang baik dan 
membangun kehidupan fisik yang memuaskan. 

Tugas-tugas perkembangan itu nampaknya disiapkan untuk belajar sepanjang 
hayat, yang dapat dilihat dari adanya tugas perkembangan untuk orang dewasa, 
setengah baya dan untuk masa tua. Tugas perkembangan ini juga amat berguna 
bagi pendidikan luar sekolah, di rumah dalam kehidupan rumah tangga maupun di 
lembaga-lembaga pendidikan yang ada di masyarakat, seperti kursus-kursus, 
perkumpulan sosial, agama, persatuan para lanjut usia dan sebagainya. 

Dengan demikian tugas perkembangan yang harus ditempuh melalui belajar, tidak 
hanya dimulai dan masa kanak-kanak, tetapi berlanjut sampai masa dewasa dan 
masa tua. Jelas bahwa belajar berlangsung secara terus-menerus dan 
berkesinambungan sepanjang kehidupan seseorang. 



 

Bab 9 

Konsep Inovasi Pendidikan 

 

 

 
9.1 Pendahuluan: Rekonseptualisasi 
Inovasi Pendidikan  
Pendidikan sebagai lembaga sosial yang melayani kebutuhan masyarakat 
sangat diperlukan agar masyarakat dapat bertahan dan berkembang. 
Pendidikan tidak hanya harus komprehensif dan berkelanjutan, tetapi harus 
terus berkembang untuk memenuhi tantangan dunia global yang cepat berubah 
dan tidak dapat diprediksi, khususnya di era revolusi industri 4.0 yang penuh 
dengan volatilitas (volatility), ketidakpastian (uncertainty), kompleksitas 
(complexity), dan ambiguitas (ambiguity). Evolusi ini harus sistemik, 
konsisten, dan terukur, oleh karena itu, guru di sekolah, dosen di perguruan 
tinggi, administrator, peneliti, dan pembuat kebijakan di bidang pendidikan, 
diharapkan untuk berinovasi dalam teori dan praktik pembelajaran, serta 
semua aspek lain dari organisasi yang kompleks ini untuk memastikan 
persiapan kualitas semua peserta didik agar dapat hidup secara layak dan 
bekerja dalam bidang pekerjaan yang tersedia di masa depan. 

Terdapat beberapa perspektif yang dapat dikemukakan terkait dengan definisi 
konseptual dari inovasi pendidikan. Inovasi dalam pendidikan berarti 
melakukan yang terbaik untuk semua peserta didik. Pendidik, pembelajaran, 
dan kurikulum harus fleksibel. Pendidik harus membuat peserta didik berpikir 
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dan bertanya. Pendidik perlu membangkitkan rasa ingin tahu mereka, dan 
menemukan cara untuk membuat mereka tetap tertarik. Inovasi berarti 
perubahan, jadi pendidik harus belajar bahwa peserta didik membutuhkan 
lebih dari sekadar keterampilan yang dibutuhkan untuk lulus dalam setiap 
ujian. Pendidik harus memberi mereka alat yang akan membuat mereka 
produktif dalam karir masa depan mereka. 

Dalam perspektif lainnya , inovasi dapat berarti menemukan cara apa pun yang 
bisa dilakukan untuk menjangkau semua peserta didik. Ini berarti bahwa 
pendidik harus bersedia dan fleksibel untuk menyesuaikan proses 
pembelajaran. Peserta didik harus terlibat dan bersemangat untuk belajar. 
Pendidik harus menciptakan tempat yang aman bagi mereka untuk belajar. 

Inovasi dalam pendidikan selalu mencari pengetahuan yang akan mendukung 
ide-ide baru dan unik dalam teknik pembelajaran yang akan menjangkau 
peserta didik dengan cara yang lebih efektif dan menarik. Inovasi dalam 
pendidikan adalah langkah out the box dalam melaksanakan pembelajaran. 
Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 
(Mawati et al., 2020; Kholifah, 2021; Subakti et al., 2021). 

Inovasi dalam pendidikan berarti membiarkan imajinasi berkembang dan tidak 
takut mencoba hal baru. Terkadang hal-hal baru ini gagal. tetapi luar biasa 
ketika mereka sukses. Tanpa sikap yang tepat, inovasi hanya akan menjadi 
sebuah kata yang mengakibatkan pendidikan akan kehilangan beberapa 
pencapaian besar. 

Berinovasi berarti melihat melampaui apa yang sedang kita lakukan saat ini 
dan mengembangkan ide baru yang membantu kita melakukan pekerjaan kita 
dengan cara baru. Oleh karena itu, tujuan dari setiap penemuan adalah untuk 
menciptakan sesuatu yang berbeda dari apa yang telah kita lakukan, baik 
secara kualitas atau kuantitas atau keduanya. Untuk menghasilkan efek 
transformatif yang cukup besar, inovasi harus diterapkan, yang membutuhkan 
difusi cepat dan implementasi skala besar. 

Inovasi umumnya dipahami sebagai keberhasilan pengenalan hal atau metode 
baru (Brewer & Tierney, 2012). Intinya, inovasi tampaknya memiliki dua 
subkomponen. Pertama, ada ide atau item yang baru bagi individu atau 
kelompok tertentu dan, kedua, ada perubahan yang dihasilkan dari adopsi 
objek atau ide (Evans, 1970). Dengan demikian, inovasi memerlukan tiga 
langkah utama: sebuah ide, implementasinya, dan hasil yang dihasilkan dari 
eksekusi ide dan menghasilkan perubahan. Dalam pendidikan, inovasi dapat 



Bab 9 Konsep Inovasi Pendidikan 103 

 

muncul sebagai teori pedagogik baru, pendekatan metodologis, teknik 
pembelajaran, perangkat pembelajaran, proses pembelajaran, atau struktur 
kelembagaan yang bila diterapkan menghasilkan perubahan signifikan dalam 
pembelajaran, yang mengarah pada pembelajaran peserta didik yang lebih 
baik. Jadi, inovasi di bidang pendidikan dimaksudkan untuk meningkatkan 
produktivitas dan efisiensi pembelajaran dan/atau meningkatkan kualitas 
pembelajaran.  

Efisiensi umumnya ditentukan oleh jumlah waktu, uang, dan sumber daya 
yang diperlukan untuk memperoleh hasil tertentu. Dalam pendidikan, efisiensi 
pembelajaran ditentukan terutama oleh waktu dan biaya yang diinvestasikan. 
Belajar lebih efisien jika mencapai hasil yang sama dalam waktu yang lebih 
singkat dan dengan biaya yang lebih sedikit. Produktivitas ditentukan dengan 
memperkirakan hasil yang diperoleh vs upaya yang diinvestasikan untuk 
mencapai hasil. Jadi, jika kita dapat mencapai lebih banyak dengan sedikit 
usaha, produktivitas meningkat. Oleh karena itu, inovasi dalam pendidikan 
harus meningkatkan produktivitas pembelajaran dan efisiensi pembelajaran. 

Inovasi dapat diarahkan pada kemajuan dalam satu, beberapa, atau semua 
aspek sistem pendidikan, yang meliputi: teori dan praktik, kurikulum, 
pengajaran dan pembelajaran, kebijakan, teknologi, institusi dan administrasi, 
budaya institusi, dan pendidikan guru. Hal ini dapat diterapkan dalam setiap 
aspek pendidikan yang dapat memberikan dampak positif pada pembelajaran 
dan peserta didik. 

Dengan cara yang sama, inovasi pendidikan menyangkut semua pemangku 
kepentingan: peserta didik, orang tua, pendidik, administrator pendidikan, 
peneliti, dan pembuat kebijakan dan membutuhkan keterlibatan dan dukungan 
aktif mereka. Ketika mempertimbangkan peserta didik, pendidik harus berpikir 
untuk mempelajari proses kognitif yang terjadi di otak selama pembelajaran, 
mengidentifikasi dan mengembangkan kemampuan, keterampilan, dan 
kompetensi. Ini termasuk meningkatkan sikap, disposisi, perilaku, motivasi, 
penilaian diri, efikasi diri, otonomi, serta komunikasi, kolaborasi, keterlibatan, 
dan produktivitas pembelajaran. 

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, inovasi harus dilakukan untuk 
meningkatkan pendidikan guru, pengembangan profesional, dan pembelajaran 
sepanjang hayat yang mencakup sikap, watak, gaya mengajar, motivasi, 
keterampilan, kompetensi, penilaian diri, efikasi diri, kreativitas, tanggung 
jawab, dan otonomi untuk mengajar, kapasitas untuk berinovasi, kebebasan 
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dari tekanan administratif, dan kondisi kerja terbaik. Oleh karena itu, melalui 
inovasi institusi pendidikan harus menyediakan lingkungan akademik yang 
optimal, serta bahan dan kondisi untuk mencapai keunggulan hasil belajar bagi 
setiap siswa (isi program, format kursus, budaya institusi, penelitian, 
pendanaan, sumber daya, infrastruktur, administrasi, dan dukungan). 

 

9.2 Kategori Inovasi Pendidikan  
Inovasi dapat dikategorikan sebagai evolusioner atau revolusioner (Osolid, 
2012), mempertahankan atau mengganggu (Yu & Hang, 2010). Inovasi 
evolusioner mengarah pada peningkatan bertahap tetapi membutuhkan 
kontinuitas, sedangkan inovasi revolusioner membawa perubahan total, 
merombak total dan/atau mengganti yang lama dengan yang baru, seringkali 
dalam waktu singkat. Inovasi yang berkelanjutan melanggengkan dimensi 
kinerja saat ini (misalnya perbaikan kurikulum yang berkelanjutan), sementara 
mengganggu inovasi, seperti reformasi nasional, secara radikal mengubah 
seluruh bidang. Inovasi juga dapat berwujud (misalnya alat teknologi) dan 
tidak berwujud (misalnya metode, strategi, dan teknik). Inovasi evolusioner 
dan revolusioner tampaknya memiliki konotasi yang sama dengan inovasi 
yang berkelanjutan dan yang mengganggu. 

Berbagai inovasi telah diperkenalkan dalam pembelajaran konvensional, atau 
penyajian materi baru yang lebih ekspresif menggunakan multimedia, atau 
metode pembelajaran yang lebih efektif, produktivitas belajar peserta didik 
dapat meningkat sampai batas tertentu. Ini adalah perubahan evolusioner. Ini 
sebagian meningkatkan pendekatan instruksional yang ada untuk 
menghasilkan pembelajaran yang lebih baik. Metode pembelajaran seperti 
inkuiri, berbasis masalah, studi kasus, dan kolaboratif dan kelompok kecil 
adalah inovasi evolusioner karena mengubah cara belajar peserta didik. 
Menerapkan teknologi pendidikan di ruang kelas konvensional menggunakan 
proyektor overhead, video, atau iPad, adalah evolusioner, mempertahankan 
inovasi karena mereka mengubah hanya aspek-aspek tertentu dari 
pembelajaran. Reformasi pendidikan nasional, bagaimanapun, selalu 
dimaksudkan sebagai inovasi revolusioner karena bertujuan untuk merenovasi 
sistem secara menyeluruh. 

Hal ini juga berlaku untuk pembelajaran online karena menghasilkan 
perubahan sistemik yang secara drastis mengubah struktur, format, dan metode 
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belajar-mengajar. Beberapa pendekatan inovatif, seperti “extreme learning”, 
yang menggunakan teknologi untuk tujuan pembelajaran dengan cara baru, 
tidak biasa, atau nontradisional, berpotensi menghasilkan efek revolusioner 
yang mengganggu. Seiring dengan jenis inovasi, tingkat dampak dapat 
diidentifikasi pada tiga tingkatan yang meliputi: (1) penyesuaian atau 
peningkatan proses, inovasi dapat terjadi dalam kinerja sehari-hari dan dilihat 
sebagai cara untuk membuat pekerjaan lebih mudah, lebih efektif, lebih 
menarik, atau mengurangi stres, inovasi semacam ini, bagaimanapun, harus 
dianggap sebagai perbaikan daripada inovasi karena tidak menghasilkan 
metode atau alat baru, istilah inovatif, sesuai dengan definisi kamus, hanya 
berlaku untuk sesuatu yang baru dan berbeda, bukan hanya lebih baik, dan 
harus bermanfaat, pendidik, biasanya menerapkan istilah "inovatif" untuk 
hampir semua perbaikan dalam praktik kelas, namun agar konsisten, tidak ada 
peningkatan apa pun yang dapat disebut dalam cara ini, perbedaan antara 
inovasi dan perbaikan terletak pada kebaruan dan orisinalitas, serta pentingnya 
dampak dan skala perubahan; (2) modifikasi proses, inovasi yang secara 
signifikan mengubah proses, kinerja, atau kualitas produk yang ada (misalnya, 
pembelajaran akselerasi, , sekolah rumah, dan pembelajaran campuran; (3) 
transformasi sistem, konversi dramatis (misalnya pembelajaran mandiri dan 
pembelajaran online, jaringan, dan seluler). 

Inovasi tingkat pertama  membuat peningkatan yang wajar dan merupakan 
unsur penting dalam kehidupan dan pekerjaan sehari-hari. Mereka harus 
benar-benar ditingkatkan, didukung, dan digunakan. Inovasi tingkat kedua 
baik mengarah pada perubahan evolusioner sistem atau merupakan bagian dari 
perubahan itu dan, dengan demikian, dapat memberikan kontribusi yang cukup 
besar terhadap kualitas pendidikan. Inovasi tingkat ketiga, yang bersifat 
terobosan dan disruptif serta berpotensi membuat perubahan yang revolusioner 
dan sistemik. 

Semua inovasi pada akhirnya diarahkan untuk mengubah faktor kualitatif 
dan/atau kuantitatif hasil belajar, yang meliputi: (1) kualitatif: pengetahuan 
yang lebih baik, keterampilan yang lebih efektif, kompetensi penting, 
pengembangan karakter, nilai, disposisi, penempatan kerja yang efektif, dan 
kinerja; dan (2) kuantitatif: peningkatan parameter pembelajaran seperti hasil 
tes, volume informasi yang dipelajari, jumlah keterampilan atau kompetensi 
yang dikembangkan, jumlah pendaftaran perguruan tinggi, kinerja peserta 
didik yang terukur, tingkat kelulusan, jumlah peserta didik di kelas, biaya, dan 
efisiensi waktu. 
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Inovasi dapat dinilai dari kebaruan, orisinalitas, dan efek potensialnya. Karena 
penemuan biasanya merupakan pengalaman yang memakan waktu dan 
menuntut biaya, sangat penting untuk menghitung pengeluaran dan 
konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang dari sebuah penemuan. 
Mereka harus menunjukkan manfaat kualitatif dan/atau kuantitatif yang 
signifikan.  

Dalam dunia pendidikan, pengambil kebijakan pendidikan dapat 
memperkirakan pengaruh inovasi melalui hasil belajar atau hasil ujian, 
formatif dan sumatif pendidik, penilaian formal dan informal, dan penilaian 
diri peserta didik. Inovasi juga dapat dihitung dengan menggunakan faktor-
faktor seperti produktivitas (lebih banyak hasil belajar dalam waktu tertentu), 
efisiensi waktu (waktu yang lebih singkat untuk mempelajari materi yang 
sama), atau data efisiensi biaya (dikurangi biaya per siswa). Evaluasi lainnya 
dapat mencakup data akademik, penerimaan perguruan tinggi dan tingkat 
pekerjaan lulusan sekolah, produktivitas kerja dan pertumbuhan karir mereka. 

Inovasi biasanya berasal baik dari masyarakat (penemu individu atau tim 
kecil), pendekatan bottom-up atau akar rumput, atau dari atas (bisnis atau 
pemerintah), top-down atau pendekatan administratif. Terkadang, inovasi yang 
datang dari atas terhenti dalam perjalanannya ke bawah jika tidak mencapai 
tujuannya dan tidak diapresiasi atau didukung oleh publik. Jika mereka bangkit 
dari bawah, mereka mungkin terjebak di jalan ke atas jika mereka 
disalahpahami atau dianggap tidak praktis atau tidak populer. 

Mereka juga dapat berhenti di tengah jika tidak ada dukungan publik, politik, 
atau administratif atau keuangan. Dengan demikian, inovasi yang dimulai dari 
bawah, betapapun bagusnya, mungkin mengalami terlalu banyak hambatan 
untuk dapat menyebar dan diadopsi dalam skala besar. Akibatnya, terserah 
kepada politisi, administrator, dan masyarakat untuk mendorong atau 
menghambat perubahan. Reformasi pendidikan selalu dari atas ke bawah dan, 
ketika mendekati bawah, biasanya menjadi dialihkan, diencerkan, kehilangan 
kekuatan, atau ditolak karena tidak efektif atau salah. 
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9.3 Teknologi dan Inovasi Pendidikan: 
Apakah Berkontribusi?  
Ketika menganalisis inovasi di zaman saat ini, kita tidak dapat gagal untuk 
melihat bahwa sebagian besar dari mereka adalah nyata, baik berupa alat 
teknologi (laptop, iPad, ponsel pintar) atau sistem dan materi pembelajaran 
berbasis teknologi, misalnya sistem manajemen pembelajaran (LMS),  
perangkat lunak pendidikan, dan sumber daya berbasis web. Teknologi selalu 
berfungsi sebagai kekuatan pendorong dan instrumen inovasi di setiap bidang 
aktivitas manusia. Maka wajar jika inovasi berbasis aplikasi dapat 
meningkatkan pembelajaran. Meskipun teknologi adalah aset besar, namun, 
apakah itu satu-satunya atau sumber utama inovasi saat ini, dan apakah 
bijaksana untuk hanya mengandalkan teknologi? 

Sejarah inovasi teknologi yang kaya dipenuhi dengan optimisme. Ingat saja 
ketika tape recorder, video recorder, TV, film pendidikan, kelas linguaphone, 
proyektor overhead, dan multimedia pertama kali muncul di sekolah. Mereka 
membawa begitu banyak kegembiraan dan harapan ke dalam ruang kelas. 
Format presentasi baru melayani berbagai gaya belajar. Visual membawa 
realitas dan keaktifan ke dalam kelas. Teknologi informasi dan komunikasi 
(TIK) menawarkan lebih banyak cara untuk mengambil informasi dan 
mengembangkan keterampilan. Dengan alat komunikasi yang menawan 
(iPhone, iPad, Skype, FaceTime), kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja 
di seluruh dunia secara real time, visual, dan saat bepergian. Hari ini banyak 
pendidikan bersemangat tentang pembelajaran online, pembelajaran seluler, 
pembelajaran jejaring sosial, MOOC, realitas virtual, virtual, dan laboratorium 
jarak jauh, pencetakan 3D dan 4D, serta gamifikasi. Tetapi dapatkah kita 
mengatakan bahwa semua ini membantu menghasilkan pembelajaran yang 
lebih baik? Apakah kita benar-benar menggunakan potensi teknologi untuk 
membuat perbedaan dalam pendidikan dan meningkatkan hasil belajar? 

Inovasi teknologi memiliki dampak yang signifikan pada sistem pendidikan di 
semua tingkatan. Kursus online, alat bantu pengajaran, perangkat lunak 
pendidikan, alat jejaring sosial, dan teknologi baru lainnya sangat berkontribusi 
dalam proses pembelajaran. Memahami efek inovasi teknologi pada peserta 
didik, pendidik, dan lembaga pendidikan sangat penting untuk 
mengembangkan strategi dan teknik untuk mengelola dan menggunakan 
teknologi dalam pendidikan.  
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Di bidang pendidikan, pimpinan lembaga pendidikan selalu berupaya untuk 
meningkatkan praktik, kualitas program pendidikannya, dan total program 
lembaga pada umumnya. Peningkatan ini diarahkan untuk keberhasilan peserta 
didik. Menurut definisi, inovasi berarti tindakan atau proses berinovasi, melalui 
metode, ide, atau produk baru. Inovasi adalah istilah yang digunakan secara 
berlebihan dalam dunia bisnis dan industri dan baru-baru ini muncul dalam 
jargon pendidikan. 

Seperti dunia konsumen, praktik inovatif dalam pendidikan sangat penting 
untuk pertumbuhan dan perubahan baru juga. Ketika memeriksa praktik 
inovatif dalam pendidikan, ada lebih banyak inovasi teknologi. Praktik inovatif 
dalam pendidikan melibatkan bagaimana kita menggunakan teknologi dan 
memanfaatkan kekuatannya. 

Selain itu, inovasi dalam pendidikan dapat sesederhana melakukan sesuatu 
dengan cara baru, yang memerlukan pendekatan, proses, produk, atau strategi 
yang berbeda. Untuk pemimpin pendidikan, terus-menerus dilakukan desain 
ulang konsep pendidikan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang 
beragam, membuka jalan bagi inovasi yang relevan, personal, dan responsif 
terhadap peserta didik di ruang kelas dan sekolah. 

Inovasi dalam pendidikan dapat mengarah pada hasil keseluruhan yang lebih 
baik di lingkungan sekolah. Ruang kelas yang inovatif diisi dengan peserta 
didik yang mengembangkan keterampilan komunikasi yang lebih kuat dan 
membangun kapasitas keterlibatan di antara rekan-rekan mereka. 
Pembelajaran yang dipersonalisasi dan kesempatan yang berbeda bagi peserta 
didik karena praktik inovatif dalam pendidikan adalah komponen kunci untuk 
mempersiapkan peserta didik menghadapi angkatan kerja global yang 
kompetitif di abad ke-21. Di era digital ini, peserta didik yang belajar di ruang 
kelas yang inovatif berpotensi dapat menyimpan lebih banyak informasi dan 
proses pada tingkat pemahaman yang lebih dalam. 

Inovasi dalam pendidikan tidak hanya terbatas pada peserta didik atau 
pendidik. Aplikasi komunikasi, survei, dan program inovatif lainnya 
memungkinkan orang tua dan wali untuk lebih terhubung dengan sekolah 
mereka, dan dapat mengarah pada keterlibatan yang lebih besar antara siswa, 
orang tua, dan sekolah. 

Selama sepuluh tahun terakhir dalam pendidikan, berbagai tren dan praktik 
inovatif telah muncul. Yang pertama adalah Project-Based Learning (PBL), di 
mana siswa mengambil masalah yang diidentifikasi dan menggunakan praktik 
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inovatif, kolaborasi, dan proses berpikir kreatif, menghasilkan cara baru dan 
imajinatif untuk memecahkan masalah umum. 

Selain itu, metode PBL populer karena fakta bahwa metode ini sering 
menggabungkan beberapa disiplin ilmu ke dalam satu proyek, sehingga 
menciptakan dan mempromosikan keterlibatan aktif, pembelajaran, dan 
pemahaman yang lebih mendalam bagi siswa. Pada akhirnya, peserta didik 
melihat dan mengalami momen hasil dari mengambil masalah dari awal 
sampai akhir dan menciptakan solusi baru dan unik untuk masalah itu untuk 
kemajuan kelompok yang dipengaruhi oleh masalah atau tantangan awal. 

Praktik pendidikan yang inovatif sangat penting untuk menghasilkan lulusan 
yang dilengkapi dengan alat untuk menjadi sukses dalam masyarakat global 
yang selalu berubah. Hasil pembelajaran berkualitas tinggi sangat penting bagi 
siswa, dan memaparkan mereka pada model pendidikan inovatif dalam 
pendidikan hanya dapat meningkatkan kesiapan mereka. 

Seiring tren masyarakat menuju kemajuan teknologi, menciptakan kondisi di 
sekolah kami yang mendorong dan mendukung inovator dan wirausahawan 
pendidikan adalah kuncinya. Secara radikal meningkatkan pendidikan secara 
keseluruhan, termasuk kualitas pengajaran, serta aksesibilitas ke alat-alat 
inovatif untuk pelajar, guru, orang tua, komunitas, dan masyarakat, adalah 
pembenaran yang kuat untuk inovasi dalam pendidikan. 

Meskipun teknologi adalah komponen kunci dari inovasi, mengingat elemen 
manusia dari peserta didik kita juga sangat penting. Meskipun alat inovatif 
berguna, keefektifannya bergantung pada pelajar, dan memberi mereka 
paparan yang tepat terhadap alat inovatif hanya dapat membantu dalam 
pemahaman mereka tentang cara menggunakan alat ini dengan benar. Ketika 
mengintegrasikan berbagai inovasi dalam teknologi, kita harus 
mempertimbangkan potensi manfaat dan tantangan, sekaligus 
mengembangkan inovasi tersebut menjadi praktik belajar mengajar yang 
sukses. 
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Peran Tokoh-Tokoh Pendidikan 
Di Indonesia 

 

 

 
10.1 Pendahuluan 
Pembangunan pendidikan nasional adalah suatu usaha yang bertujuan untuk 
mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkualitas, maju, mandiri, dan 
modern. Pembangunan pendidikan merupakan bagian penting dari upaya 
membangun karakter secara menyeluruh dan sungguh-sungguh untuk 
meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Keberhasilan pendidikan dalam 
membangun karakter manusia diperlukan pendidikan yang akurat karena 
pendidikan akan memberikan kontribusi besar pada pencapaian tujuan 
pembangunan nasional secara keseluruhan. Dewasa ini, pembangunan dan 
pembinaan karakter suatu bangsa menjadi suatu istilah yang semakin sering 
diungkapkan namun diperlukan pemahaman yang lebih baik, khususnya 
dalam menjadikan pembangunan fisik suatu bangsa sebagai salah satu 
instrumen dalam pembinaan karakter manusia.  

Secara empirik pendidikan di Indonesia mengalami degradasi pemaknaan 
nilai-nilai pendidikan. Ketika komersialisasi dalam dunia pendidikan semakin 
merajalela, ketika pendidikan bukan menjadi milik semua orang, dan ketika 
pendidikan terbaik hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang memiliki 
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kelebihan uang. Dampak terbesar yang dirasakan adalah, ketika materialisme 
seolah menjadi tujuan hidup. Perlu ada sebuah terobosan dalam dunia 
pendidikan di Indonesia, yang mampu memberikan pencerahan bagi peserta 
didik. Pendidikan yang lebih terbuka, terarah dan tidak hanya membahas soal 
teknis keilmuan semata, namun suatu pendidikan yang mampu memberikan 
rangsangan inspiratif bagi terjadinya perubahan karakter peserta didik. 
Layanan pendidikan alternatif yang diprogramkan di luar sistem persekolahan 
tersebut bisa berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap 
pendidikan formal sistem persekolahan. Secara garis besar Judith Champan 
dan David Aspin menguraikan tentang peran sekolah dalam mewujudkan 
belajar sepanjang hayat. Hal tersebut dilakukan melalui pengembangan 
kerjasama antara sekolah dengan lembaga keluarga, lembaga bisnis, lembaga 
lain dalam masyarakat dan dengan masyarakat sendiri.  

Di samping itu sekolah juga memiliki peran sendiri. Dalam kaitannya dengan 
belajar sepanjang hayat, wajib belajar harus ditujukan pada provisi berbasis 
pengetahuan, dan pengembangan meta-skill untuk belajar. Oleh karena itu 
wajib belajar harus dapat memberikan pengatahuan umum untuk 
pengembangan kemampuan kognitif, afektif dan pemerolehan keterampilan 
belajar yang diperlukan untuk belajar sepanjang hayat. Albert H. Yee dan 
Joseph Y.S. Cheng mengupas tentang fenomena belajar sepanjang hayat yang 
terjadi di Amerika dan Hongkong. Aspek psikologis dan kultural dijadikan 
pijakan dalam analisisnya. Kedua faktor tersebut dipandang sebagai bagian 
yang tidak terpisahkan dari proses belajar sepanjang hayat. Proses 
pertumbuhan dan pengasuhan berkait dengan perkembangan manusia, dan hal 
tersebut terjadi dalam dan dipengaruhi oleh lingkungan sosial budaya. Menurut 
Yukiko Sawono,  

Belajar sepanjang hayat telah mengalami perkembangan yang sangat 
signifikan. Jika pada masa sebelumnya, belajar dimaknai secara sempit pada 
pendidikan waktu luang, dan hobi, sekarang dipandang sebagai satu proses 
pendidikan untuk semua aspek pendidikan. Perhatian terhadap penerapan 
prinsip ini pun semakin nyata. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kebijakan dan 
implementasi pembaharuan pendidikan. Grace O.M.Lee memaparkan tentang 
perkembangan belajar sepanjang hayat di Hongkong, dan peran apa yang 
harus dilakukan untuk dapat meningkatkan kegiatan belajar tersebut. Brian 
Rice dan John Steckely menguraikan bahwa Setiap masyarakat berusaha untuk 
mempertahankan kebudayaannya, tidak terkecuali penduduk asli di Canada. 
Proses pelestarian budaya tersebut dilakukan melalui belajar. Dalam 
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masyarakat penduduk asli Canada, proses belajar tersebut dilakukan melalui 
dua cara, yaitu : a). Ceritera. Dalam hal ini orang tua (elders) memegang peran 
yang sangat penting. Melalui cerita ini mereka menyampaikan berbagai 
pengetahuan yang menjadi dasar identitas budayanya pada semua anggota 
masyarakat. Para orang tua akan melakukan kunjungan dari satu desa ke desa 
yang lainnya. Di samping itu, masyarakat juga saling berkunjung untuk 
berceritera, mengajar upacara dan peran yang dibutuhkan oleh anggota 
masyarakat dengan maksud untuk mempertahankan budaya mereka. b). 
Upacara ritual. Cara ini dilakukan secara lebih formal dalam satu acara ritual 
keagamaan yang khidmat (I Ketut Sudarsana). 

 

10.2 Implementasi Pemikiran Tokoh 
Pendidikan  
Perwujudan belajar sepanjang hayat di Indonesia telah dijamin dalam undang-
undang. Hal tersebut terdapat pada pasal 5 UU no 20 tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal tersebut disebutkan bahwa pendidikan 
diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif 
dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai keagamaan dan nilai 
kultural dan kemajemukan bangsa (ayat 1), pendidikan diselenggarakan 
sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna 
(ayat 2), pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan 
pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat (pasal 3).  

Berdasarkan pada undang-undang dan beberapa pemikiran yang telah 
diuraikan di atas, dipandang perlu untuk mengajukan beberapa saran:  

1. Orientasi dan program belajar sebaiknya berdasar dan mencakup 
dimensi sosiokultural. Program-program pengembangan kehidupan 
sosial hendaknya terus diupayakan secara berimbang. 

2. Perlu digali dan dikembangkan pola belajar asli masyarakat 
(indigenous).  

3. Dalam kaitannya dengan akreditisi pengalaman belajar, sebaiknya 
segera dibuat aturan perundangannya mengingat hal tersebut telah 
dimuat dalam UU NO 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 
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28 ayat 2 yang menyebutkan bahwa hasil pendidikan informal diakui 
sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik 
lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan nasional. 

4. Mengingat beragamnya latar sosio-kultural masyarakat Indonesia, 
dan kecenderungan perkembangan pada masa depan maka akan lebih 
baik bila dikembangkan pola atau format, program belajar yang 
sesuai dengan karakteristik warga belajar dan tantangan yang 
dihadapi.  

Pendidikan adalah Upaya untuk memberdayakan manusia menjadi menusia 
yang seutuhnya agar dapat mengaktualisasikan diri, memahami diri serta dapat 
menghidupi dirinya sendiri. Mencapai itu semua ada proses yang harus dilalui, 
dalam proses pendidikan terdapat pendidik dan yang dididik serta sarana yang 
mendukung proses pencapai tujuan pendidikan. AdapunTujuan pendidikan 
secara Umum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu 
mencerdaskan kehidupan Bangsa. Sedangkan menurut Undang-undang 
Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan nasional 
Bab I pasal 1 di nyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 
secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagaman, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Tujuan 
Pendidikan Nasional dapat diperoleh melalui pendidikan formal, informal dan 
non formal. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas 
penyelenggaraan pendidikan dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan 
formal dan non formal. Jalur pendidikan formal diselenggarakan di sekolah, 
sedangkan jalur pendidikan informal dan nonformal diselenggarakan di 
lingkungan keluarga dan masyarakat.  

Artinya manusia dapat belajar dirumah dan penyelenggaraan pendidikan dapat 
dilaksanakan di masyarakat. Berdasarkan pemikiran tokoh pendidikan dalam 
buku lifelong learning: policies, practices, and programs yang diuraikan diatas 
telah menegaskan bahwa pendidikan informal dan nonformal hadir di 
masyarakat karena semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan 
pendidikan nonformal sebagai pengganti, penambah dan pelengkap 
pendidikan formal serta dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang 
hayat. Pendidikan informal dan nonformal berfungsi mengembangkan potensi 
peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan 
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keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian 
professional 

 

10.3 Sekilas Tentang Historis Pendidikan 
Di Dunia 
Pidarta, (2007) menjelaskan tentang perjalanan pendidikan dunia yang telah 
berlangsung mulai dari zaman Hellenisme (150 SM -500), zaman pertengahan 
(500-1500), zaman Humanisme atau Renaissance serta zaman Reformasi 
(1600an). Namun pendidikan pada zaman ini belum cukup memberikan 
kontribusinya.  

Sejarah pendidikan dunia yang banyak dibahas dalam beberapa literatur 
mengemukakan tentang periodisasi pendidikan dunia yang terdiri dari:  

1. Zaman Realisme 
Tokoh-tokoh zaman ini ialah Francis Bacon dan Johann Amos 
Comenius. Menurut aliran ini, pengetahuan yang benar diperoleh 
tidak hanya melalui penginderaan semata tetapi juga melalui persepsi 
pengiinderaan (Mudyahardjo, 2008) 

2. Zaman Rasionalisme  
Tokoh pada zaman ini adalah John Locke. Aliran ini memberikan 
kekuasaan kepada manusia untuk berpikir sendiri dan bertindak untuk 
dirinya, karena itu latihan sangat diperlukan pengetahuannya sendiri 
dan bertindak untuk dirinya. 

3. Zaman Naturalisme 
Tokoh pendidikan pada zaman ini ialah J.J. Rousseau. Aliran ini 
menentang kehidupan yang tidak wajar seperti korupsi, gaya hidup 
yang dibuat-buat dan sebagainya.. Aliran ini menyatakan bahwa 
manusia didorong oleh kebutuhankebutuhannya, dan dapat 
menemukan jalan kebenaran di dalam dirinya sendiri.  

4. Zaman Developmentalisme 
Aliran ini memandang pendidikan sebagai suatu proses 
perkembangan jiwa sehingga sering disebut sebagai gerakan 
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psikologis dalam pendidikan. Tokohnya ialah Pestalozzi, Johan 
Frederich Herbart, Stanley Hall  

5. Zaman Nasionalisme 
Dibentuk sebagai upaya membentuk patriot bangsa dalam 
mempertahankan bangsa dari kaum imperialis, Tokohnya adalah La 
Chatolais, Fichte, dan Jefferson  

6. Zaman Liberalisme, Positivisme, dan Individualisme 
Liberalisme berpendapat bahwa pendidikan adalah alat untuk 
memperkuat kedudukan penguasa/pemerintahan, dipelopori oleh 
Adam Smith, Positivisme percaya kebenaran yang dapat diamati oleh 
panca indera sehingga kepercayaan terhadap agama semakin 
melemah, tokohnya August Comte 

7. Zaman Sosialisme 
Aliran ini berpendapat bahwa masyarakat memiliki arti yang lebih 
penting daripada individu. Oleh karena itu pendidikan harus 
diabdikan untuk tujuan-tujuan sosial, Tokohnya Paul Nartrop, George 
Kerchensteiner, dan John Dewey 

 

10.4 Tokoh-Tokoh Pendidikan di 
Indonesia, Kontribusi dan Implikasinya 
terhadap Pendidikan di Indonesia 
1. Ki Hajar Dewantara  

Biografi Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Soewardi 
Soerjaningrat. Beliau lahir di Kota Yogyakarta, pada tanggal 2 Mei 1889. Hari 
kelahirannya kemudian diperingati setiap tahun oleh Bangsa Indonesia sebagai 
Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara terlahir dari keluarga 
bangsawan maka beliau berhak memperoleh pendidikan untuk para kaum 
bangsawan.Ia pertama kali bersekolah di ELS yaitu Sekolah Dasar untuk anak-
anak Eropa/dan melanjutkan pendidikannya di STOVIA. Ki Hadjar Dewantara 
cenderung lebih tertarik dalam dunia jurnalistik atau tulismenulis, hal ini 
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dibuktikan dengan bekerja sebagai wartawan dibeberapa surat kabar pada 
masa itu. Berdirinya organisasi Budi Utomo sebagai organisasi sosial dan 
politik kemudian mendorong Ki Hadjar Dewantara untuk bergabung di 
dalamnya. Pada tahun 1919, ia kembali ke Indonesia dari pengasingan dan 
langsung bergabung sebagai guru di sekolah yang didirikan oleh saudaranya. 
Pengalaman mengajar yang ia terima di sekolah tersebut kemudian 
digunakannya untuk membuat sebuah konsep baru mengenai metode 
pengajaran pada sekolah yang ia dirikan sendiri pada tanggal 3 Juli 1922. 
Sekolah tersebut bernama Nationaal Onderwijs Instituut Tamansiswa yang 
kemudian kita kenal sebagai Taman Siswa.  

Ki Hajar Dewantara melihat manusia lebih pada sisi kehidupan psikologiknya. 
Menurutnya manusia memiliki daya jiwa yaitu cipta, karsa dan karya. 
Pengembangan manusia seutuhnya menuntut pengembangan semua daya 
secara seimbang. Pengembangan yang terlalu menitikberatkan pada satu daya 
saja akan menghasilkan ketidakutuhan perkembangan sebagai manusia. Beliau 
mengatakan bahwa pendidikan yang menekankan pada aspek intelektual 
belaka hanya akan menjauhkan peserta didik dari masyarakatnya. Dan ternyata 
pendidikan sampai sekarang ini hanya menekankan pada pengembangan daya 
cipta, dan kurang memperhatikan pengembangan olah rasa dan karsa. Jika 
berlanjut terus akan menjadikan manusia kurang humanis atau manusiawi. 
Dari titik pandang sosio-anthropologis, kekhasan manusia yang 
membedakannya dengan makhluk lain adalah bahwa manusia itu berbudaya, 
sedangkan makhluk lainnya tidak berbudaya. Maka salah satu cara yang 
efektif untuk menjadikan manusia lebih manusiawi adalah dengan 
mengembangkan kebudayaannya. Persoalannya budaya dalam masyarakat itu 
berbeda-beda. Dalam masalah kebudayaan berlaku pepatah:”Lain ladang lain 
belalang, lain lubuk lain ikannya”. Manusia akan benar-benar menjadi manusia 
kalau ia hidup dalam budayanya sendiri. Manusia yang seutuhnya antara lain 
dimengerti sebagai manusia itu sendiri ditambah dengan budaya masyarakat 
yang melingkupinya. 

Aksiologi 

Tujuan pendidikan adalah memanusiakan manusia muda. Pendidikan 
hendaknya menghasilkan pribadi-pribadi yang lebih manusiawi, berguna dan 
berpengaruh di masyarakatnya, yang bertanggungjawab atas hidup sendiri dan 
orang lain, yang berwatak luhur dan berkeahlian. Filosofi pendidikan Ki Hajar 
Dewantara menempatkan kemerdekaan sebagai syarat dan juga tujuan 
membentuk kepribadian dan kemerdekaan batin bangsa Indonesia agar peserta 
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didik selalu kokoh berdiri membela perjuangan bangsanya.Karena 
kemerdekaan menjadi tujuan pelaksanaan pendidikan, maka sistem pengajaran 
haruslah berfaedah bagi pembangunan jiwa dan raga bangsa. Untuk itu, di 
mata Ki Hajar Dewantara, bahan-bahan pengajaran harus disesuaikan dengan 
kebutuhan hidup rakyat. Bagi Ki Hajar Dewantara, pendidikan tidak boleh 
dimaknai sebagai paksaan; kita harus mengunakan dasar tertib dan damai, tata 
tentram dan kelangsungan kehidupan batin, kecintaan pada tanah air menjadi 
prioritas. Karena ketetapan pikiran dan batin itulah yang akan menentukan 
kualitas seseorang.Memajukan pertumbuhan budi pekerti- pikiran merupakan 
satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, agar pendidikan dapat memajukan 
kesempurnaan hidup. Yakni: kehidupan yang selaras dengan perkembangan 
dunia tanpa meninggalkan jiwa kebangsaan. 

Epistimologi  

Cara mengajar beliau menerapkan metode “among”. Metode sistem among 
dapat dikatakan metode pembelajaran inovatif yang mampu mengembangkan 
jiwa merdeka siswa. Metode ini melawan metode klasikal yang kaku, statis, 
dan dingin dengan info-info guru semata. Among mempunyai pengertian 
menjaga, membina, dan mendidik anak dengan kasih sayang. Lalu gurunya 
disebut pamong karena momong (mengasuh) yang mempunyai kepandaian 
dan pengalaman lebih dari yang diamong. Sistem among memberikan ciri jiwa 
merdeka. Jadi, mengajar dengan sistem among yang pertama harus 
ditumbuhkan adalah mengenalkan, menanamkan, dan mewujudkan jiwa 
merdeka. Dengan jiwa merdeka, kreativitas dn imajinasi siswa akan muncul 
dan kelak menjadi bekal membangun Indonesia. Oleh karena itu, sistem 
among mengharamkan hukuman disiplin dengan paksaan/kekerasan karena itu 
akan menghilangkan jiwa merdeka anak. Sistem Among dilaksanakan secara 
“tut wuri handayani”, bila perlu perilaku anak boleh dikoreksi (handayani) 
namun tetap dilaksanakan dengan kasih sayang. Anak didik dibiasakan 
bergantung pada disiplin kebatinannya sendiri, bukan karena paksaan dari luar 
atau perintah orang lain. Seperti prinsip Ki Hadjar Dewantara bahwa kita tidak 
perlu segan-segan memasukkan bahan- bahan dan kebudayaan asing, dari 
manapun asalnya, tetapi harus diingat bahwa dengan bahan itu kita dapat 
menaikkan derajad hidup kita dengan jalan mengembangkan apa yang sudah 
menjadi milik kita, memperkaya apa yang belum kita miliki. 

Bagi Ki Hajar Dewantara, para guru hendaknya menjadi pribadi yang bermutu 
dalam kepribadian dan kerohanian, baru kemudian menyediakan diri untuk 
menjadi pahlawan dan juga menyiapkan para peserta didik untuk menjadi 
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pembela nusa dan bangsa. Dengan kata lain, yang diutamakan sebagai 
pendidik pertama-tama adalah fungsinya sebagai model atau figure 
keteladanan, baru kemudian sebagai fasilitator atau pengajar. Oleh karena itu, 
nama Hajar Dewantara sendiri memiliki makna sebagai guru yang 
mengajarkan kebaikan, keluhuran, keutamaan. Pendidik atau Sang Hajar 
adalah seseorang yang memiliki kelebihan di bidang keagamaan dan 
keimanan, sekaligus masalah-masalah sosial kemasyarakatan.  

Modelnya adalah Kyai Semar (menjadi perantara antara Tuhan dan manusia, 
mewujudkan kehendak Tuhan di dunia ini). Sebagai pendidik yang merupakan 
perantara Tuhan maka guru sejati sebenarnya adalah berwatak pandita juga, 
yaitu mampu menyampaikan kehendak Tuhan dan membawa keselamatan. 
Guru yang efektif memiliki keunggulan dalam mengajar (fasilitator); dalam 
hubungan (relasi dan komunikasi) dengan peserta didik dan anggota 
komunitas sekolah; dan juga relasi dan komunikasinya dengan pihak lain 
(orang tua, komite sekolah, pihak terkait); segi administrasi sebagai guru; dan 
sikap profesionalitasnya. Sikap-sikap profesional itu meliputi antara lain: 
keinginan untuk memperbaiki diri dan keinginan untuk mengikuti 
perkembangan zaman. Maka penting pula membangun suatu etos kerja yang 
positif yaitu: menjunjung tinggi pekerjaan; menjaga harga diri dalam 
melaksanakan pekerjaan, dan keinginan untuk melayani masyarakat.  

Dalam kaitan dengan ini penting juga performance/penampilan seorang 
profesional: secara fisik, intelektual, relasi sosial, kepribadian, nilai-nilai dan 
kerohanian serta mampu menjadi motivator. Singkatnya perlu adanya 
peningkatan mutu kinerja yang profesional, produktif dan kolaboratif demi 
pemanusiaan secara utuh setiap peserta didik. Di sinilah relevansi pemikiran 
Ki Hajar Dewantara di bidang pendidikan: mencerdaskan kehidupan bangsa 
hanya mungkin diwujudkan dengan pendidikan yang memerdekakan dan 
membentuk karakter kemanusian yang cerdas dan beradab. Oleh karena itu, 
konsepsi pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat menjadi salah satu solusi 
membangun kembali pendidikan dan kebudayaan nasional yang telah 
diporakporandakan oleh kepentingan kekuasan dan neoliberalisme. 
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10.5 Pemikiran Pendidikan Ki. Hajar 
Dewantara dan Relevansinya dengan 
Kurikulum 2013 

10.5.1 Tujuan Pendidikan 
Tujuan pendidikan merupakan masalah sentral dalam pendidikan, sebab tanpa 
perumusan yang jelas tentang tujuan pendidikan, maka kegiatan pendidikan 
menjadi tanpa arah bahkan dapat salah langkah, oleh karena itu perumusan 
tujuan pendidikan dengan jelas dan tegas sejak awal menjadi bagian yang 
sangat penting untuk dilakukan. Menurut Ki Hadjar Dewantara pendidikan 
sebagai tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, artinya pendidikan 
menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka 
sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai 
keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan sebagai 
tuntunan tidak hanya menjadikan seorang anak mendapat kecerdasan yang 
lebih tinggi dan luas, tetapi juga menjauhkan dirinya dari perbuatan jahat. 
Manusia merdeka merupakan tujuan pendidikan Ki Hadjar Dewantara, 
merdeka baik secara fisik, mental, dan kerohanian. Kemerdekaan pribadi 
dibatasi oleh tertib damai kehidupan bersama, dan ini mendukung sikap-sikap 
seperti keselarasan, kekeluargaan, musyawarah, toleransi, kebersamaan, 
demokrasi, tanggungjawab, dan disiplin. Manusia merdeka adalah seseorang 
yang mampu berkembang secara utuh dan selaras dari segala aspek 
kemanusiaanya dan yang mampu menghargai dan menghormati kemanusiaan 
setiap orang. 

Selanjutnya tujuan kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia 
Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga Negara 
yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu 
berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan 
peradaban dunia. Pengembangan kurikulum 2013 diharapkan akan 
menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif; melalui 
penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Dalam hal 
ini, pengembangan kurikulum difokuskan pada pembentukan kompetensi dan 
karakter peserta didik, berupa paduan pengetahuan, keterampilan dan sikap 
yang dapat didemonstrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman 
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terhadap konsep yang dipelajarinya secara kontekstual. Tujuan tersebut, 
menunjukkan arah, dan proses penyelenggaraan pendidikan yang sejatinya 
berkualitas dan berbasis karakter. Kemampuan hidup dipahami sebagai 
kualitas sikap spiritual dan sosial dan kecakapan pengembangan pengetahuan 
serta penerapannya.  

Tujuan pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi empat dimensi yaitu tujuan 
jasmani (al-ahdaf al-Jismiyyah), tujuan rohaniah (al-ahdaf al-ruhaniyyah), 
tujuan akal (al-ahdaf alaqliyah), tujuan sosial (al-ahdaf al-Ijtima’iyyah). 
Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami tujuan pendidikan yang 
dikemukakan oleh Ki. Hajar Dewantara sejalan dengan tujuan kurikulum 
2013, yaitu; sama-sama mengarahkan tujuan pendidikan dalam empat dimensi, 
yaitu tujuan jasmani, akal, rohani dan sosial, namun terdapat perbedaan dalam 
penjabaran dan penekanan dalam menjelaskan masing-masing dimensi tujuan 
pendidikan, yaitu;  

Pertama, Dimensi Jasmani, Ki. Hajar dewantara mengarahkan pada 
kemerdekaan fisik, yang menghendaki fisik yang sehat dan kuat, sementara 
kurikulum 2013, mengarahkan pada pencapaian jasmani yang produktif, 
kreatif, inovatif.  

Kedua, Dimensi Akal, Ki. Hajar dewantara mengarahkan pendidikan pada 
pencapaian kecerdasan yang lebih tinggi dan luas, sementara kurikulum 2013 
mengarahkan pada pengembangan pengetahuan serta penerapannya.  

Ketiga, Dimensi Rohani, Ki. Hajar Dewantara mengarahkan pada pencapaian 
keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya dengan mencapai 
kemerdekaan mental dan kerohanian, sementara kurikulum 2013 mengarahkan 
pada pencapaian sebagai warga Negara yang beriman dan memiliki 
kecerdasan afektif.  

Kempat Dimensi Sosial, Ki. Hajar Dewantara mendukung tercapainya sikap-
sikap keselarasan, kekeluargaan, musyawarah, toleransi, kebersamaan, 
demokrasi, tanggungjawab, dan disiplin, sementara kurikulum 2013 
mengarahkan pada pencapaian kemampuan memberi kontribusi pada 
kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia Tujuan 
pendidikan yang dikemukakan oleh Ki. Hajar Dewantara sejalan dengan 
tujuan kurikulum 2013, yaitu; sama-sama mengarahkan tujuan pendidikan 
berkaitan dengan individu dan masyarakat, yaitu Pertama, Tujuan pendidikan 
yang berkaitan dengan individu, Ki. Hajar Dewantara mengarahkan pada 
kemerdekaan baik secara fisik, mental, dan kerohanian, sementara kurikulum 
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2013 tidak hanya merdeka secara fisik, tetapi mempersiapkan manusia 
Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga Negara 
yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif. Ke Dua, Tujuan 
pendidikan yang berkaitan dengan masyarakat, Ki. Hajar Dewantara 
mendukung sikap-sikap seperti keselarasan, kekeluargaan, musyawarah, 
toleransi, kebersamaan, demokrasi, tanggungjawab, dan disiplin, sementara 
kurikulum 2013 tidak hanya mengarahkan kontribusi dalam masyarakat, tetapi 
lebih luas lagi yaitu berkontribusi pada bangsa, negara, bahkan peradaban 
dunia. 

10.5.2 Pendidik 
Menurut Ki. Hajar Dewantara mendidik dalam arti yang sesungguhnya adalah 
proses memanusiakan manusia, yakni pengangkatan manusia ke taraf insani. 
Mendidik harus lebih memerdekakan manusia dari aspek hidup batin (otonomi 
berpikir dan mengambil keputusan, martabat, mentalitas demokratik). Ki 
Hadjar Dewantara memberikan beberapa pedoman dalam menciptakan kultur 
positif seorang pendidik. Semboyan Trilogi pendidikan memiliki arti yang 
melibatkan seluruh pelaku pendidikan atau guru dan peserta didik adalah: Tut 
wuri handayani, dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan 
dan arahan. Ing madya mangun karsa pada saat di antara pesetra didik, guru 
harus menciptakan prakarsa dan ide. Ing ngarsa sung tulada, berarti ketika guru 
berada di depan, seorang guru harus memberi teladan atau contoh dengan 
tindakan yang baik. Kata kunci kedua yang menentukan keberhasilan 
implementasi kurikulum 2013 adalah kreativitas pendidik.  

Tugas pendidik tidak hanya menyampaikan informasi kepada peserta didik, 
tetapi harus kreatif memberikan layanan dan kemudahan belajar kepada 
seluruh peserta didik, agar mereka dapat belajar dalam suasana yang 
menyenangkan, gembira dan penuh semangat, tidak cemas, dan berani 
mengemukakan pendapat secara terbuka. Peran guru tidak hanya menjadi 
fasilitator dalam pembelajaran, tetapi juga menjadi mitra belajar bagi peserta 
didik. Beberapa hal yang perlu dimiliki pendidik, untuk mendukung 
implementasi kurikulum 2013, yaitu menguasai dan memahami kompetensi 
inti dalam hubungannya dengan kompetensi lulusan. Menyukai apa yang 
diajarkannya dan menyenangi mengajar sebagai suatu profesi. Memahami 
peserta didik, pengalaman, kemampuan, dan prestasinya. Menggunakan 
metode dan media yang bervariasi dalam mengajar dan membentuk 
kompetensi peserta didik. Memodifikasi dan mengeliminasi bahan yang 
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kurang penting bagi kehidupan peserta didik. Mengikuti perkembangan 
pengetahuan mutakhir. Menyiapkan proses pembelajaran. Mendorong peserta 
didik untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Menghubungkan pengalaman 
yang lalu dengan kompetensi dan karakter yang akan dibentuk.  

Berdasarkan pemamparan di atas, dapat dipahami menurut Ki. Hajar 
dewantara pendidik terdiri dari orang tua, guru atau pemimpin, termasuk 
pemimpin spiritual, peran pendidik yaitu sebagai fasilitator dan motivator. 
Sementara menurut kurikulum 2013 peran pendidik juga sebagai fasilitator 
dalam pembelajaran, tetapi sedikit berbeda dengan ki. Hajar dewantara, 
kurikulum 2013 menjadikan pendidik sebagai mitra belajar bagi peserta didik. 
Relevansi ini tidak hanya dianalisis dari peran guru, tetapi berdasarkan 
kompetensi yang harus dimiliki guru, berdasarkan Undang-undang Nomor 14 
Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa 
“Kompetensi guru meliputi Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Kepribadian, 
Kompetensi Sosial, dan Kompetensi Profesional.34 Berdasarkan pemaparan di 
atas, diketahui Ki. Hajar Dewantara secara tersirat telah memaparkan empat 
kompetensi tersebut harus dimiliki seorang pendidik, begitu juga dengan 
kurikulum 2013, namun terdapat perbedaan dalam penjabaran dan penekanan 
dalam menjelaskan masing-masing kompetensi, yaitu; 

1. Kompetensi Pedagogik 

Menurut Ki. Hajar Dewantara, seperti semboyannya Tut Wuri Handayani, dari 
belakang seorang pendidik harus dapat memberikan dorongan dan arahan. 
Kemudian, Ing Madya Mangun Karsa pada saat di antara pesetra didik, 
pendidik harus menciptakan prakarsa dan ide. sementara kurikulum 2013 
menjabarkan lebih panjang tentang kompetensi ini, seperti; pendidik 
hendaknya menguasai dan memahami kompetensi inti dalam hubungannya 
dengan kompetensi lulusan. Pendidik menyukai apa yang diajarkannya dan 
menyenangi mengajar sebagai suatu profesi. Pendidik memahami peserta 
didik, pengalaman, kemampuan, dan prestasinya. Pendidik menyiapkan proses 
pembelajaran, Pendidik mendorong peserta didik untuk memperoleh hasil 
yang lebih baik, Pendidik memperhatikan perbedaan individual peserta didik. 
Pendidik memiliki banyak pengetahuan, inisiatif, kreatif dan dan banyak akal.  

2. Kompetensi Kepribadian, 

Menurut Ki. Hajar Dewantara, seperti semboyannya yaitu Ing Ngarsa Sung 
Tulada, berarti ketika pendidik berada di depan, seorang guru harus memberi 
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teladan atau contoh dengan tindakan yang baik, kemudian pendidik 
membangun suatu etos kerja yang positif yaitu menjunjung tinggi pekerjaan; 
menjaga harga diri dalam melaksanakan pekerjaan, dan keinginan untuk 
melayani masyarakat, sementara menurut kurikulum 2013, pendidik harus 
respek dan memahami dirinya, serta dapat mengontrol dirinya (emosi dan 
stabil). Pendidik hanydaknya antusias dan bergairah terhadap bahan, kelas dan 
seluruh kegiatan pembelajaran; pendidik tidak boleh menonjolkan diri dan 
hendaknya menjadi teladan bagi peserta didik. 

3. Kompetensi Sosial 

Menurut Ki. Hajar Dewantara pendidik memiliki keunggulan dalam hubungan 
(relasi dan komunikasi) dengan peserta didik, dan anggota komunitas sekolah, 
dan juga relasi dan komunikasi dengan pihak lain (orang tua, komite sekolah, 
pihak terkait), sementara menurut kurikulum 2013, pendidik harus dapat 
berbicara dengan jelas dan komunikatif (dapat mengkomunikasikan idenya 
terhadap peserta didik. Pendidik harus menghindari sarkasme dan ejekan 
terhadap peserta didik..  

4. Kompetensi Profesional, 

Menurut Ki. Hajar Dewantara pendidik harus memiliki penampilan yang 
profesional secara fisik, intelektual, relasi sosial, kepribadian, nilai-nilai dan 
kerohanian, serta mampu menjadi motivator. Sementara kurikulum 2013 
Pendidik dapat menggunakan metode dan media yang bervariasi dalam 
mengajar dan membentuk kompetensi peserta didik. Pendidik mampu 
memodifikasi dan mengeliminasi bahan yang kurang penting bagi kehidupan 
peserta didik. Pendidik mengikuti perkembangan pengetahuan mutakhir. 
Pendidik menghubungkan pengalaman yang lalu dengan kompetensi dan 
karakter yang akan dibentuk.Prinsip Pembelajaran Prinsip dimaksudkan 
sebagai asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, 
bertindak, dan sebagainya. Dalam Pembelajaran, prinsip-prinsip belajar dapat 
mengungkapkan batas-batas kemungkinan dalam pembelajaran. Dalam 
melaksanakan kegiatan pembelajaran, prinsip-prinsip pembelajaran akan 
membantu pendidik dalam memilih tindakan yang tepat sehingga dapat 
terhindar dari tindakan yang kelihatan baik, justru akan merugikan siswa atas 
pencapain keberhasilan pembelajaran.Menurut Ki Hadjar Dewantara dalam 
melaksanakan proses pendidikan di Taman siswa, berlandaskan pada lima 
prinsip, yang disebut “Panca Darma”. Panca Darma ini memuat perincian baik 
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berasal dari asas-asas yang dipakai di dalam Taman siswa sejak berdirinya 
pada tahun 1922 hingga seterusnya, maupun yang terdapat dalam segala 
peraturan-peraturan dan berbagai adat istiadat dalam hidup dan penghidupan 
Taman siswa.  

Berikut ini lima prinsip pembelajaran yang dikemukakan oleh Ki. Hajar 
Dewantara, yaitu; 

a. Prinsip Kemerdekaan. Kemerdekaan atau kemampuan pribadi 
bertujuan agar peserta didik dapat leluasa mengembangkan cipta, 
rasa, dan karsa dalam proses belajar. Hal ini selaras dengan 
semboyan “Tutwuri Handayani”. Yang berarti mengikuti dari 
belakang dan memberikan pengaruh. Mengikuti dari belakang berarti 
memberikan kebebasan kepada anak didik tanpa meninggalkan 
pengawasan. Sehingga anak didik tidak bebas lepas tanpa 
pengawasan dan juga tidak terkekang atau terhambat dalam 
pertumbuhan dan perkembangannya sebagai manusia merdeka. 

b. Prinsip Kebangsaan .Belajar juga harus sesuai dengan prinsip 
kebangsaan karena peserta didik akan hidup dan berinteraksi dengan 
masyarakat luas. Prinsip kebangsaan tidak boleh bertentangan dengan 
kemanusiaan, oleh karena itu mengandung rasa satu dengan bangsa 
sendiri, rasa satu dalam suka dan duka, rasa satu dalam kehendak 
menuju kepada kebahagiaan lahir dan batin seluruh bangsa. 
Pengembangan rasa kebangsaan bukan berarti menafikkan bangsa 
lain, menjauhkan bangsa lain. Namun yang dimaksud dengan 
mengembangkan nasionalisme yaitu memupuk rasa kebangsaan 
sendiri dalam membina pergaulan dan kerja sama dengan bangsa lain 
di dunia. 

c. Prinsip Kebudayaan Belajar juga harus sesuai dengan prinsip 
kebudayaan tempat agar hasil belajar bisa diterima di lingkungan 
tempat tinggal. Prinsip ini dipakai untuk membimbing anak didik 
agar tetap menghargai serta mengembangkan kebudayaan sendiri. 
Manakala ada kebudayaan yang dapat memperindah, memperhalus 
dan meningkatkan kualitas kehidupan, hendaknya diambil. Tetapi 
jika berpengaruh sebaliknya, sebaiknya ditolak. 
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d. Prinsip Kemanusiaan Peserta didik juga dituntut untuk tidak 
melanggar dasar hak asasi manusia. Dasar kemanusiaan ialah 
berusaha mengembangkan sifatsifat luhur manusia. Hidup bersama 
atas dasar kegotongroyongan dan saling mengasihi dan saling 
mengasuh dan membimbing agar bisa menjadi pribadi yang baik. 
Oleh karena itu dalam pelaksanaan dan selalu diorientasikan untuk 
kepentingan bersama.  

e. Prinsip Kodrat alam. bertujuan agar peserta didik tidak melalaikan 
kewajibanya baik kewajiban terhadap Tuhan, Lingkungan, 
masyarakat, maupun diri sendiri. Ki Hajar Dewantara melaksanakan 
pendidikan budi pekerti dengan cara “Tutwuri Handayani”, yang 
dikenal dengan sistem Among. (Among berarti asuhan dan 
pemeliharaan dengan suka duka dengan memberi kebebasan anak 
asuhan bergerak menurut kemauannya. Menurut Kaimuddin 
kurikulum 2013 dikembangkan dengan karakteristik sebagai berikut; 
Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual 
dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan 
kemampuan intelektual dan psikomotorik. Sekolah merupakan bagian 
dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar yang 
terencana dimana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di 
sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai 
sumber belajar. Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah 
dan masyarakat. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk 
mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 
Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang 
dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. 
Kompetensi inti menjadi unsur pengorganisasian (organizing 
elements) kompetensi dasar, dimana semua kompetensi dasar dan 
proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang 
dinyatakan dalam kompetensi inti. Kompetensi dasar yang 
dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling 
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memperkuat (enforced) dan memperkaya (enriched) antar mata 
pelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi vertikal dan horizontal.  

Berdasarkan pemaparan di atas, prinsip pembelajaran yang ada di kurikulum 
2013 relevan dengan prinsip pembelajaran menurut Ki. Hajar dewantara, yaitu:  

1. Prinsip kemerdekaan; 

Kurikulum 2013 dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada 
peserta didik untuk mengembangkan perbedaan dalam kemampuan dan minat. 

2. Prinsip kebangsaan; 

Kurikulum 2013 didasarkan kepada kepentingan nasional dan kepentingan 
daerah. 

3. Prinsip kebudayaan; 

Kurikulum 2013 berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan 
kepentingan peserta didik dan lingkungannya, kurikulum 2013 harus 
diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan dan pemberdayaan 
peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.  

4. Prinsip kodrat alam; kurikulum 2013 harus relevan dengan kebutuhan 
kehidupan, kurikulum 2013 harus tanggap terhadap perkembangan 
ilmu pengetahuan, budaya, teknologi, dan seni. 

5. Prinsip kemanusiaan, kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip 
bahwa peserta didik berada pada posisi sentral dan aktif dalam 
belajar. Materi Pembelajaran Ki. Hajar Dewantara menekankan 
materi pembelajaran pada materi pendidikan budi pekerti. Materi 
pelajaran budi pekerti yang dikembangkan oleh Ki Hadjar Dewantara 
dapat diambil dari: bahan yang bersifat spontan, cerita 
rakyat/dongeng/legenda, lakon dalam pertunjukan sandiwara ataupun 
wayang, babad dan sejarah, cerita-cerita dalam buku-buku karya 
sastrawan/pujangga terkena, kitab-kitab suci agama, adat istiadat 
yang berlaku. Kemudian, materi tersebut diajarkan sesuai dengan 
tingkat perkembangan usia anak didik.(oleh Eka Yanuarti) 
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10.6 Raden Ajeng Kartini  
Lahir di Jepara, 21 Apil 1879. Beliau adalah seorang tokoh pahlawan nasional 
Indonesia dari suku Jawa. Raden Ajeng Kartini berasal dari bangsa priyayi. 
Kartini bersekolah di ELS (Europese Lagere School) sampai usia 12 tahun. Di 
sisi lain Kartini belajar Bahasa Belanda. Ia juga banyak membaca surat kabar 
Semarang De Locomotief yang diasuh Pieter Brooshooft, ia juga menerima 
leestrommel paket majalah yang diedarkan took buku kepada langganan. Di 
antaranya terdapat majalah kebudayaan dan ilmu pengetahaun yang cukup 
berat. Kartini banyak membuat tulisan dan mengutip kalimat. Perhatiannya 
tersorot pada emansipasi wanita agar memperoleh kebebasan, otonomi, dan 
persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas.  

Kontribusi dan Implikasi dalam Dunia Pendidikan Peran R.A Kartini dalam 
memajukan pendidikan di Indonesia merupakan salah satu contoh kontribusi 
wanita dalam sejarah. Kartini mendobrak kondisi yang memprihatinkan 
tersebut dengan membangun sekolah khusus wanita. Selain itu beliau juga 
mendirikan perpustakaan bagi anak-anak. Kartini dalam memajukan 
pendidikan Indonesia tertuang dalam karya nya “Door Duisternis Tot Licht”, 
yang diartikan sebagai ‘habis gelap terbitlah terang’. Kartini telah membawa 
banyak perubahan dan kemajuan dalam pendidikan Indonesia. Kartini 
mengajarkan bahwa seorang wanita harus mempunyai pemikiran jauh ke 
depan. Di mata Kartini pendidikan adalah hal penting. Pendidikan akan 
mampu mengangkat derajat dan martabat bangsa.  

Kartini konsisten mengemukakan pentingnya pendidikan yang mengasah budi 
pekerti, atau yang kita kenal sebagai pendidikan karakter pada masa sekarang. 
Kartini mengatakan bahwa pendidikan itu janganlah hanya akal saja yang 
dipertajam, tetapi budi pekerti pun harus dipertinggi. Sekolah diperlukan 
dalam memajukan pendidikan. Pendidikan di sekolah juga harus dibarengi 
dengan pendidikan di keluarga. Untuk para guru di sekolah, kartini berharap 
guru tidak hanya mengajar semata, tetapi juga harus menjadi pendidik. Dalam 
notanya berjudul ‘Berilah Orang Jawa Pendidikan’ Kartini dengan tegas 
mengatakan “guru-guru memiliki tugas rangkap: menjadi guru dan pendidik! 
Mereka harus melaksanakan pendidikan rangkap itu, yaitu pendidikan pikiran 
dan budi pekerti” Bagi Kartini mendidik perempuan merupakan kunci 
peradaban, karena perempuan yang akan mendidik anak-anak (generasi 
muda). Beliau juga memiliki pemikiran tentang kebijakan pendidikan, dimana 
pemerintah berkewajiban meningkatkan kesadaran budi perempuan, mendidik 
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perempuan, memberi pelajaran perempuan, dan menjadikan perempuan 
sebagai ibu dan pendidik yang cakap dan cerdas. Namun Kartini juga tidak 
lantas membatasi pendidikan yang normatif, beliau memberi kebebasan 
kepada siswa untuk berpikir dan mengutarakan pendapat. Bahan bacaan 
menjadi gagasan kartini juga, karena bahan bacaan atau yang sekarang ini kita 
artikan sebagai sumber belajar merupakan alat pendidikan yang diharapkan 
banyak mendatangkan kebajikan. Anak-anak hendaknya diberi bahan bacaan 
yang mengasyikkan, bukan karangan kering yang semata-mata ilmiah. 

 

10.7 K.H Ahmad Dahlan  
Biografi K.H Ahmad Dahlan adalah tokoh pendidikan Indonesia sekaligus 
pendiri Muhammadiyah. Muhammadiyah berdiri pada 18 November 1912. 
Dasar tujuan pendidikan Muhammadiyah, yaitu ajaran Islam yang bersumber 
dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dalam usaha penyelenggaraan pendidikan,  

Kontribusi dan Implikasi dalam Dunia Pendidikan  

Muhammadiyah tidak tertarik untuk mendirikan pesantren, karena pada saat 
itu pesantren cenderung mengisolasi diri. Sekolah-sekolah yang 
diselenggarakan Muhammadiyah ada yang bercorak sekolah umum seperti 
sekolah yang diselenggarakan pemerintah Belanda, dan ada sekolah-sekolah 
khusus keislaman. Sekolah-sekolah yang diselenggarakan Muhammadiyah 
ialah pada 1921, yaitu AlIslamul Arqo, kemudian diubah menjadi Hooger 
Muhammadiyah School, dimana pada 1923 menjadi Kweekschool Islam. Pada 
tahun 1924 sekolah tersebut dipisahkan antara murid laki-laki dan perempuan, 
yang akhirnya pada tahun 1932 menjadi Muallimien Muhammadiyah 
(Sekolah Guru Islam Putra), dan Muallimat Muhammadiyah (Sekolah Guru 
Muhammadiyah Putri). Taman kanak-kanak Muhammadiyah (Bustanul 
Athfal) didirikan pada tahun 1926, HIS met de Quran pertama kali didirikan 
pada tahun 1923 di Jakarta, tahun 1926 di Kudus, dan tahun 1928 di Aceh. 
Selanjutnya Muhammadiyah juga mendirikan sekolah-sekolah seperti HIS, 
Volschool, Verpolgschool, Schakelschool. Jadi pada dasarnya 
Muhammadiyah mendirikan sekolah sesuai dan sama dengan sekolah-sekolah 
Belanda. Alasan yang melatar belakangi sebab-sebab munculnya gagasan 
modernisasi K.H Ahmad Dahlan dalam pendidikan Islam, yaitu karena 
lembaga pendidikan barat. 
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11.1 Pemerataan Pendidikan 
Tantangan pemangku kepentingan di dunia pendidikan adalah 
memaksimalkan fungsi dan sumber daya yang dimiliki dalam mengelola 
pendidikan. Pendidikan seharunya hadir memberikan angin segar bagi 
individu dalam mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Tentu 
bukan hal yang mudah untuk dapat memberikan pelayanan pendidikan secara 
merata di negeri dengan daerah kepulauan terbesar di dunia ini. Indonesia yang 
terdiri dari lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnis tentunya akan memiliki 
perlakuan yang berbeda. Sebagai negara dengan penduduk terbesar ketiga di 
dunia, Indonesia seharusnya bisa menjadi negara maju jika didukung juga oleh 
kualitas sumber daya manusianya yang dapat diwujudkan melalui pendidikan. 

Sayangnya potensi tersebut belum maksimal bisa di eksplorasi dan 
dikembangkan, yang mungkin disebabkan oleh masalah pemerataan serta 
kualitas pendidikan, khususnya di daerah tertinggal. Padahal, potensi dari 
siswa-siswi di daerah tertinggal juga tidak kalah dengan daerah perkotaan 
apabila mereka diberikan kesempatan untuk belajar dan mereka mendapatkan 
pengajaran yang tepat. Pemerataan pendidikan dasar di Indonesia telah 
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menjadi perhatian pemerintah sejak lama. Namun hingga saat ini pendidikan di 
Indonesia masih belum merata. Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek 
penting yaitu persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan 
keadilan dalam memperoleh pendidikan yang sama dalam masyarakat. Secara 
umum, kondisi pemerataan 

Tantangan pemerintah bukan hanya pada peningkatan kualitas pendidikan itu 
saja tetapi bagaimana mendistribusikan pendidikan tersebut bisa merata. Harus 
banyak terobosan yang dilakukan oleh pemerintah agar masalah ini segera 
dapat diminimalsir. Terlebih pada masa pandemi ini akan semakin 
memengaruhi pelaksanaan pendidikan di daerah baik dari pelaksanaan 
pembelajaran, minat belajar siswa yang akan memengaruhi APK dan APM. 
Berdasarkan data Pusdatin Kemdikbud tahun 2020 APK/APM 2020/2021 
masih banyak daerah yang belum mencapai 100% artinya masih terdapat 
masyarakat yang belum memperoleh akses pendidikan. (Na’im 2020) Data 
tersebut diambil dari tahun 2019 yang mana kita ketahui di Indonesia belum 
mengalami pandemi Covid-19.  

Salah satu indikator masih belum meratanya pendidikan di Indonesia dapat 
dilihat dari pencapaian 8 standar nasional pendidikan. Secara umum untuk 
pendidikan dasar dan menengah standar pendidikan belum terpenuhi 
maksimal. Komponen-komponen yang rentan menghadapi berbagai masalah 
yaitu komponen standar kompetensi lulusan, standar sarana dan prasarana 
yang tidak mencukupi, standar pendidik dan tenaga kependidikan, serta 
standar pengelolaan (Alawiyah 2017).  

Jika kita berbicara kompetensi lulusan peserta didik Indonesia memang masih 
belum maksimal dan tergolong rendah dari negara-negara berkembang 
lainnya. Hal tersebut dapat kita lihat dari hasil survei Programme for 
International Student Assessment (PISA) 2018 dalam kategori kemampuan 
membaca, sains, dan matematika, skor Indonesia tergolong rendah karena 
berada di urutan ke-74 dari 79 negara. (OECD 2019) Hal tersebut sungguh 
sangat memprihatinkan. Dari hasil survey tersebut menempatkan siswa 
Indonesia di jajaran nilai terendah terhadap pengukuran membaca, 
matematika, dan sains. Pada kategori kemampuan membaca, Indonesia 
menempati peringkat ke-6 dari bawah (74) dengan skor rata-rata 371. 
Sedangkan pada kategori matematika, Indonesia berada di peringkat ke-7 dari 
bawah (73) dengan skor rata-rata 379. Sementara pada kategori kinerja sains, 
Indonesia berada di peringkat ke-9 dari bawah (71), yakni dengan rata-rata 
skor 396.  



Bab 11 Permasalahan Pendidikan di Indonesia dan Solusinya 133 

 

Permasalahan kompetensi lulusan ini menjadi PR besar bagi pemangku 
kepentingan di bidang pendidikan. Banyak aspek yang harus menjadi 
perhatian misalnya adalah kurikulum yang digunakan dari masing-masing 
jenjang pendidikan. Design kurilulum yang tepat dan penerapan kurikulum 
yang baik menjadi kunci dari mutu pendidikan yang baik pula. (Sista 2017) 
Walaupun kurikulum yang dilaksanakan di Indonesia sudah berdasarkan 
standar kompetensi lulusan yang sudah dirumuskan agar mencapai peserta 
didik yang bermutu namun pada kenyataannya hasil yang diharapkan tidak 
sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Dengan adanya desentralisasi penerapan 
kurikulum dapat dikembangkan oleh sekolah masing-masing. (Yuhasinil & 
Anggreni 2020) Namun tidak semua sekolah dapat mengembangkan 
kurikulum secara optimal. Faktor yang menjadi penghambat pemerataan 
pendidikan pada aspek ini salah satunya adalah sarana dan prasarana 
pendukung pendidikan (Miski 2015). 

Banyak sekolah yang belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai. 
Terutama sarana dan prasarana pendidikan yang terdapat di daerah pedesaan 
ataupun daerah 3T (terdepan, terpencil dan tertinggal). Di perkotaan, 
pendidikan diselenggarakan dengan sarana dan prasarana yang sangat 
memadai sedangkan di pedesaan, penyelenggaraan pendidikan hanya 
mengandalkan sarana prasarana seadanya. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa 
pendidikan di Indonesia belum merata. Pemerataan pendidikan dalam hal 
sarana dan prasarana berhubungan erat dengan kualitas pendidikan. Saat 
sarana dan prasarana pendidikan merata, maka kualitas pendidikan akan 
meningkat. Sebaliknya jika pemerataan pendidikan belum tercapai maka 
kualitas pendidikan pun tidak akan dapat meningkat.  

Selain sarana dan prasarana yang belum merata pendidikan di Indonesia juga 
dihadapkan pada masalah pemerataan pendidik dan tenaga pendidikan. Guru 
merupakan ujung tombak keberhasilan pendidikan dan dianggap memegang 
peranan penting dalam mencapai tujuan pendidikan itu. Keberhasilan siswa 
jauh lebih dipengaruhi oleh guru-guru mereka.(Novauli 2012; Sawiji et al. 
2013) Oleh karena itu guru dituntut untuk memiliki 4 kompetensi dalam 
menjalankan tugasnya. Keempat komptensi tersebut adalah profesional, 
pedagogik, kepribadian dan sosial. Namun, dengan kondisi geografis sebagai 
negara kepulauan, finansial, sumber daya manusia sangat sulit untuk memiliki 
kesetaraan guru pendidikan berkualitas untuk seluruh wilayah Indonesia 
terutama di daerah pedalaman. Masih banyak terdapat sekolah yang gurunya 
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belum linier bahkan kekurangan guru. Ini menyebabkan penyelenggaran 
pendidikan menjadi terhambat.  

Untuk mengatasi permasalahan pemerataan pendidikan ini ada banyak upaya 
yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pemerataan Pendidikan 
di Indonesia, seperti membangun sarana dan prasarana yang memadai seperti 
ruang belajar, laboratorium komputer, laboratorium IPA serta media 
penunjang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan sekolah. Pemenuhan 
kebutuhan tenaga pengajar di sekolah baik PNS maupun kontrak. Saat ini 
pemerintah sudah mulai mengadakan pemenuhan tersebut dengan melakukan 
pengangkatan guru dengan sistem kontrak atau PPPK secara bertahap.  
Memperbanyak kuota beassiwa bagi siswa yang berprestasi dan kurang 
mampu agar memberikan kesempatan dan motivasi bagi siswa untuk 
berkompetisi. Saat ini pemerintah sudah memberikan beasiswa prestasi dan 
beasiswa bagi siswa miskin namun kuotanya masih terbatas.  

 

11.2 Mutu Pendidikan 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “mutu” berarti ukuran baik buruknya 
sesuatu, kualitas, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan). (Poewadarminta 
2003) Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau 
jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang 
diharapkan. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, 
proses dan output pendidikan (Arcaro 2005).  

Mutu pendidikan merupakan gambaran dari hasil penyelenggaraan pendidikan 
yaitu lulusan yang memiliki kemampuan atau kompetensi, baik kompetensi 
akademik maupun non akademik. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016, Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 
adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup 
sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi lulusan bukan hanya pada 
pengetahuan yang baik namun peserta didik juga harus memiliki jiwa sosial, 
serta nilai-nilai akhlak mulia, yang keseluruhannya merupakan kecakapan 
hidup (life skill) dan keterampilan. 

Jika kita merujuk pada hasil survei Programme for International Student 
Assessment (PISA) 2018 tentang peta mutu pendidikan di Indonesia masih 
sangat memprihatinkan. Indonesia berada pada posisi 10 besar terbawah dari 
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79 negara. Hal ini merupakan tamparan keras bagi dunia pendidikan kita 
walaupun banyak terobosan-terobosan yang dilakukan oleh pemerintah untuk 
mendongkrak mutu pendidikan kita. Mulai dari pengembangan kurikulum, 
pemerataan sarana dan prasarana dan pemenuhan tenaga pendidik dan 
kependidikan yang berkualitas. Namun hal itu nampaknya belum cukup untuk 
mengatasi permasalahan tersebut. Pemerintah pusat maupun daerah perlu 
melakukan pendekatan-pendekatan dalam peningkatan mutu pendidikan agar 
strategi yang diterapkan tepat sasaran.  

Menurut Muksin (2019) melalui penerapan lima pendekatan diharapkan 
mampu meningkatkan mutu pendidikan. Pendekatan yang harus diperhatikan 
oleh pemangku kebijakan pendidikan antara lain adalah perbaikan secara terus-
menerus (continuous improvement), menentukan standar mutu (quality 
assurance), perubahan kultur (change of culture), perubahan organisasi 
(upsidedown organization), dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan 
(keeping close to the costumer). Dengan penerapan strategi pendekatan 
tersebut diharapkan mampu pengembangan kapasitas lembaga dan semua 
program di bidang pendidikan dapat dilaksanakan. Pengembangan kualitas 
pendidikan melalui input, proses, dan output mendasarkan pada otonomi 
daerah. Dengan pendekatan tersebut juga dapat memperoleh manfaat dan 
dampak hasil pengembangan pendidikan dasar terhadap otonomi daerah. 

Damin (2007) mengatakan ada 5 faktor yang memiliki peran dominan jika 
sebuah sekolah atau institusi ingin meningkatkan mutu pendidikannya yaitu:  

a. Kepemimpinan kepala sekolah 

Kepala sekolah merupakan orang yang berperan penting dalam pengelolaan 
sekolah. Kepala sekolah berfungsi sebagai manajer, inovator, evaluator dan 
supervisor dalam penyelenggaraan sekolah. Dengan fungsi tersebut kepala 
sekolah harus memiliki dan memahami visi kerja secara jelas dalam mencapai 
tujuan sekolah. Kepala sekolah harus mampu dan mau bekerja keras. Kepala 
sekolah harus memiliki etos kerja yang tinggi, tekun dan tabah dalam bekerja, 
memberikan layanan yang optimal, dan disiplin kerja yang kuat. 

b. Guru 

Guru merupakan ujung tombang pelaksanaan pendidikan. Melalui guru proses 
transfer ilmu pengetahuan ke peserta didik. Oleh karena itu diperlukan guru 
yang profesional agar menghasilkan peserta didik yang bermutu. Perlibatan 
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guru secara maksimal, dengan meningkatkan kompetensi dan profesi kerja 
guru dalam kegiatan seminar, lokakarya serta pelatihan maupun memberikan 
studi lanjut sehingga hasil dari kegiatan tersebut diterapkan dan didesiminasi 
kepada teman sejawat di sekolah (Saifulloh et al. 2012). 

c. Siswa 

Pendekatan yang harus dilakukan adalah “anak sebagai pusat” sehingga 
kompetensi dan kemampuan siswa dapat digali sehingga sekolah dapat 
mengiventarisir kekuatan yang ada pada siswa. 

d. Kurikulum 

Pengembangan kurikulum yang konsisten, dinamis, dan terpadu. Dengan 
cepatnya perkembangan teknologi dan kondisi lingkungan kurikulum harus 
mampu dinamis melakukan penyesuaian dan pembaharuan. Jika kurikulum 
tidak dinamis maka akan sulit menghasilkan lulusan yang bermutu karena bisa 
jadi apa yang dibutuhkan oleh pengguna (user) sudah tidak sesuai lagi dengan 
kondisi riil saat ini.  

e. Jaringan kerjasama 

Sekolah sebagai organisasi yang tidak dapat berdiri sendiri harus menjalin 
kerjasama yang baik dan harmonis dengan semua warga sekolah/stakeholder. 
Jaringan kerjasama tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah dan 
masyarakat semata (orang tua, komite dan masyarakat) tetapi dengan 
organisasi yang dapat menunjang penyelenggaraan pendidikan misalnya dunia 
usaha dan industri. Sekolah harus mampu menghasilkan lulusan (output) yang 
memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh pengguna.  

 

11.3 Efisiensi Pendidikan 
Efesiensi pendidikan adalah bagaimana mengelola pendidikan dengan 
sumberdaya yang ada namun dapat memperoleh manfaat yang sebesar-
besarnya. Sehingga penyelenggara pendidikan baik pemerintah dapat 
memberikan kebutuhan sekolah sesuai dengan kebutuhan dan tidak sia-sia. 
Pada pembahasan ini penulis mencoba mengangkat tiga isu penting yang 
berkembang terkait efesiensi pendidikan yang pertama adalah tumpang tindih 
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kebijakan, pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan dan sarana prasarana 
sekolah. Sebenarnya konsep efesiensi pendidikan ini menuntut penyelenggara 
pendidikan untuk kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan sumber daya yang 
ada. 

Sistem otonomi daerah memberikan dampak positif bagi pelaksanaan 
pendidikan di daerah. Namun tidak dapat kita pungkiri terdapat pula sisi 
negatif yang berimbas pada penyelenggaraan pendidikan di daerah. Salah satu 
yang sering kita lihat adalah kebijakan yang diambil oleh daerah terjadi 
tumpang tindih terhadap kebijakan pemerintah pusat. Misalnya kebijakan 
pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan. Sering terjadi perbedaan data 
kebutuhan pegawai daerah dengan data pusat belum lagi kuota yang diberikan 
tidak sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah. Sistem birokrasi yang 
berbelit-belit dan panjang seharusnya sudah mulai dipangkas terutama pada 
bidang pendidikan. Tidak semua kebijakan dapat diambil daerah sehingga 
aturan yang sudah dibuat dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. 

Permasalahan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan untuk memenuhi 
standar pelayanan minimum juga menemui kendala sehingga pelaksanaannya 
kurang efesien. Sudah sejak tahun 2005 dengan adanya undang-undang No. 14 
tahun 2005 tentang guru dan dosen pemerintah sudah mulai melakukan 
pemetaan dan pemerataan keadaan guru sekolah di seluruh Indonesia dengan 
tujuan meningkatkan kinerja tenaga pendidik dan kependidikan namun belum 
membuahkan hasil yang kongrit. (Fatkuroji 2017) 

Suatu sekolah menerima guru baru dalam bidang tertentu yang sebenarnya 
sudah cukup atau bahkan sudah kelebihan, sedang guru dalam bidang lainnya 
yang dibutuhkan, tidak diberikan karena terbatasnya jatah pengangkatan 
sehingga ditempatkan di daerah sekolah-sekolah tertentu. Ini menyebabkan 
penumpukan guru dan tenaga kependidikan di satu sekolah sedangkan sekolah 
lainnya ada yang masih kekurangan. Hal tersebut disebabkan pendataan yang 
kurang baik dan tidak terintegrasi antara lembaga terkait misalnya tidak 
singkronnya data kepegawaian kementerian pendidikan dan kebudayaan riset 
teknologi dengan kementerian pendayagunaan aparatur negara.  

Masalah lain dalam pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan 
kependidikan. Keterbatasan program pengembangan seperti pelatihan, seminar 
dan pendidikan lanjut. Sebagai seorang pendidik guru harus selalu di upgrade 
namun kesempatan itu jarang didapatkan oleh guru karena program yang 
terbatas. Karena keterbatasan dan keterlambatan ini memengaruhi efesiensi 



138 Dasar-Dasar Pendidikan 

 

pelaksanaan pendidikan di sekolah terjadinya kesenjangan antara yang 
diharapkan dengan yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Kita ambil satu 
contoh penearpan kurikulum 2013 yang dimulai dari kurang lebih tujuh tahun 
lalu namun sampai saat ini masih banyak terdapat sekolah yang belum 
memahami betul implementasi kurikulum tersebut. (Palobo & Tembang 2019; 
Setiadi 2016) Dapat dikatakan secara umum penanganan pengembangan 
tenaga pendidik dan kependidikan di lapangan masih lambat dan belum 
maksimal.  

Isu yang juga tidak kalah penting adalah pengelolaan sarana dan prasarana 
pendidikan. Kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana ini mulai dari 
perencanaan, menata, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pemeliharaan, 
penggunaan dan penghapusan. Tata kelola tentang sarana dan prasarana 
pendidikan tertuang jelas dalam Permendikbud No 24 Tahun 2007, 
Permendikbud No 33 Tahun 2008, dan Permendikbud No 40 Tahun 2008 
tentang standar sarana prasarana sekolah. Seberapa kebutuhan sekolah dan apa 
yang harus dimiliki oleh sekolah dijelaskan secara rinci dalam permendikbud 
tersebut. Namun kenyatan di lapangan yang terjadi tidak semulus dengan apa 
yang diharapkan oleh pemerintah. Pengelolaan sarana dan prasarana yang 
kurang baik yang menyebabkan kurang efisien pemanfaatan sarana tersebut 
untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Permasalahan yang dialami 
sekolah kadang permasalahan klasik yaitu kurang kompetensi dalam 
pemanfaatannya. Misalnya sarana prasarana teknologi informasi dan 
komunikasi. Banyak kendala yang dihadapi sekolah mulai dari 
pengoperasiannya sampai pada pemeliharaan.  

 

11.4 Relevansi Pendidikan 
Manusia adalah makhluk yang mampu berpikir, bersikap, dan memiliki 
potensi. Potensi yang ada pada manusia harus dilatih dan dikembangkan 
sehingga bisa bermanfaat bagi individu maupun orang lain. Oleh karena itu 
setiap individu harus mampu memahami diri, mengarahkan diri, dan 
beradaptasi dengan lingkungan dimana pun dia berada. Peranan lingkungan 
pendidikan dalam mengembangkan potensi yang ada pada individu sangat 
besar. Pendidikan harus bisa menciptakan lingkungan yang memberikan 
stimulus dan rangsangan pada individu untuk mengembangkan bakat yang ada 
pada dirinya.  
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Pendidikan harus mampu memberikan apa yang dibutuhkan oleh individu 
dalam hal ini adalah peserta didik. Pendidikan harus memiliki relevansi 
terhadap kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan sehingga melahirkan 
individu yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat 
berdasarkan bakat yang mereka miliki. Jangan sampai pendidikan hanya 
membuang-buang waktu dari individu yang kemudian setelah lulus tidak 
mampu adaftif terhadap lingkungannya. Berbagai macam upaya yang 
dilakukan pemerintah dalam mewujudkan relevansi pendidikan tersebut. 
Pemerintah melakukan program liniearitas pada guru dengan memberikan 
pendidikan lanjut pada tahun 1999 yang bekerjasama dengan Asian 
Development Bank. Banyak guru-guru mengikuti program ini dengan 
mengikuti perkuliahan reguler sesuai dengan bidangnya masing-masing. 

Program yang terbaru adalah merdeka belajar dan kampus merdeka. Program 
ini bertujuan untuk memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga 
pendiikan, dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi 
vang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang 
yang mereka sukai. Program ini diharapkan dapat memberikan kompetensi 
sesuai yang diinginkan oleh mahasiswa dan pengguna. 
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