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KATA PENGANTAR    

 

              Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat 
Alloh Yang Maha Pengasih, atas berkat dan rahmat-Nya jualah Buku 
Landasan Pendidikan Ini dapat diselesaikan dengan baik.  
             Penulisan buku ini ditujukan untuk menjadi panduan bagi para 
mahasiswa serta para praktisi, pengamat atau peneliti dibidang 
pendidikan. Buku ini disusun dengan bahasa yang sederhana. Melalui 
penggunaan bahasa yang sederhana itu, buku ini diharapkan akan dapat 
memberikan pemahaman yang komprehensif dan relative mudah dalam 
memahami dan menerapkannya.  
             Pada bagian selanjutnya, buku ini membahas mengenai konsep 
hakikat pendidikan, hakikat manusia,situasi pendidikan,dan landasan 
pendidikan. Dibahas pula mengenai aliran-aliran baru dalam pendidikan, 
sejarah pendidikan di Indonesia, pendidikan inklusif, sejarah pendidikan 
non formal di Indonesia, permasalahan pendidikan dan pendidikan multi 
budaya. 
            Penulis menyampaikan terima kasih pada semua pihak yang telah 
membantu terselesaikannya buku ini,Tiada gading yang tak retak, 
demikian kata pepatah dan demikian pula dengan keberadaan buku ini. 
Oleh karena itu,dengan ikhlas penulis menerima segala kritik konstruktif 
demi untuk melengkapi buku ini dikemudian hari. 
               Akhirnya semoga buku ini ada manfaatnya bagi para mahasiswa 
dan para pihak yang memerlukannya. 

Jakarta, 19 April 2015 
Penulis buku 

 
 
 

Dr.Durotul Yatimah,MPd 
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SEKAPUR SIRIH DARI KETUA LEMBAGA 
               

 Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Alloh Yang Maha Esa, atas 
segala Rahmat-Nya sehingga Buku Landasan Pendidikan ini dapat diselesaikan. 
            Buku ini dapat menjadi panduan bagi mahasiswa dan  para praktisi serta 
peneliti dibidang  Pendidikan. Isi buku dan penyampaiannya menggunakan 
bahasa yang praktis dan sederhana. Oleh karena itu  para mahasiswa dan atau 
praktisi serta peneliti diharapkan dapat menggunakan buku ini dengan lebih  
mudah dan komprehensif. 
           Berbagai kompetensi dan potensi sudah dimiliki oleh para guru, 
instruktur dan tenaga pendidik lainnya.  Oleh karena itu diiharapkan dengan 
adanya buku ini,berbagai potensi itu dapat lebih dikembangkan secara lebih 
professional, sehingga upaya pemerintah untuk memajukan dunia pendidikan 
dan penelitan, akan segera dapat dircapai.  
          Kami mengucapkan terima kasih kepada penulis buku ini, semoga 
kebermanfaatan buku ini dapat menginspirasi pemikiran-pemikiran Bapak Ibu 
lebih lanjut untuk mengembangkan pendidikan dan penelitian serta praktek 
pendidikan secara lebih professional. . . 

 
 

Jakarta, Juli 2017 
 

Ketua Lembaga Penelitian  
Universitas Negeri Jakarta 

 
 
 

Penulis 
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1 Landasan Pendidikan  

BAB I 
PENDAHULUAN  

  
  
A.  Pengertian Pendidikan 

  Pendidikan dalam bahasa Yunani berasal dari kata padegogik 
yaitu ilmu menuntun anak.Orang Romawi melihat pendidikan 
sebagai educare, yaitu mengeluarkan dan menuntun, tindakan 
merealisasikan potensi anak yang dibawa waktu dilahirkan di dunia. 
Bangsa Jerman melihat pendidikan sebagai Erziehung yang setara 
dengan educare, yakni : membangkitkan kekuatan terpendam atau 
mengaktifkan kekuatan atau potensi anak. Dalam bahasa Jawa, 
pendidikan berarti pengolahan, mengolah, mengubah kejiwaan, 
mematangkan perasaan, pikiran, kemauan dan watak, mengubah 
kepribadian sang anak. 

  Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pendidikan 
berasal dari kata dasar didik (mendidik), yaitu : memelihara dan 
memberi latihan (ajaran, pimpinan) mengenai akhlak dan 
kecerdasan pikiran.  

  Beberapa akhli mengemukakan pendapatnya mengenai 
pendidikan sebagai berikut ini. 

 1. Menurut John Dewey dalam buku Democracy and Education 
(1950:89-90). 

  Pendidikan adalah rekonstruksi atau reorganisasi pengalaman 
yang menambah makna pengalaman, dan yang menambah 
kemampuan untuk mengarahkan pengalaman selanjutnya. 

 2. Menurut John S. Brubacher dalam buku Modern Philosophies 
of Education (1977:371). 

  Pendidikan adalah proses dimana potensi, kemampuan, 
kapasitas manusia yang mudah di pengaruhi oleh kebiasaan-
kebiasaan disempurnakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang 
baik, dengan alat (media) yang disusun sedemikian rupa dan 
digunakan oleh manusia untuk menolong orang lain atau 
dirinya sendiri dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah 
ditetapkan. 

 3.    Menurut G. Terry Page, J.B. Thomas dan A.R. Marshall dalam 
International Dictionary of Education (1980:112). Pendidikan 
adalah proses pengembangan kemampuan dan perilaku 
manusia secara keseluruhan. 
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 4.     Menurut Ki. Hadjar Dewantara (1977:20). 
  Pendidikan yaitu tuntunan didalam hidup tumbuhnya anak-

anak maksudnya pendidikan menuntut segala kekuatan kodrat 
yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan 
sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan 
kebahagiaan yang setinggi-tingginya. 

 5.     Menurut Driyarkara (1980:78) 
  Intisari atau Eidos pendidikan adalah pemanusiaan manusia 

muda ke taraf insani, itulah yang menjelma dalam semua 
perbuatan mendidik, yang jumlah dan macamnya tak terhitung. 

 
  Adapun menurut perundang-undangan pendidikan itu adalah 

sebagai   berikut : 
  Pada pasal 1 ayat 1 UU No/20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pendidikan diartikan sebagai : 
 “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, kecerdasan, akhlak 
mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 
bangsa, dan negara.” 

  Menurut GBHN, pendidikan itu adalah usaha sadar untuk 
mengembangkan kepribadian dan kemampuan didalam dan di  luar 
sekolah dan berlangsung seumur hidup. 

  UNESCO merumuskan pendidikan itu identik dengan belajar. 
Pendidikan menurut UNESCO adalah sebagai :  
1. Learning how to think (Belajar bagaimana berpikir) 
2. Learning how to do (Belajar bagaimana melakukan) 
3. Learning how to be (Belajar bagaimana menjadi) 
4. Learning how to learn (Belajar bagaimana belajar) 
5. Learning how to live together (Belajar bagaimana hidup 

bersama) 
       Pendidikan adalah suatu usaha sadar yang dilakukan secara 

teratur dan sistematis dalam mengembangkan seluruh potensi yang 
ada dalam diri manusia,baik jasmani dan rohani dalam tingkatan 
kognitif, afektif dan psikomotor sehingga terwujud perubahan 
prilaku (behaviour) manusia dan berkarakter kepribadian bangsa. 

  UNESCO menyerukan kepada seluruh bangsa-bangsa di dunia 
bahwa, jika ingin membangun dan berusaha memperbaiki keadaan 
seluruh bangsa, maka haruslah dimulai dari pendidikan, sebab 
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pendidikan adalah kunci menuju perbaikan peradaban. UNESCO di 
Asia Pasifik memperlihatkan bagaimana pendidikan memerankan 
diri dalam pembangunan dan masyarakat melalui beragam 
pendekatan,  khususnya dalam Education for Sustainable 
Development (ESD) dan Asia Pacific Program of Education for All 
(APPEAL).   

 
B. Fungsi Pendidikan 
         
 UU RI No 20/2003 (Bab II pasal 3) 
           Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta bertanggung jawab  

  Pendidikan merupakan suatu fungsi internal dalam proses 
kebudayaan itu, melalui mana manusia dibentuk dan membentuk 
dirinya sendiri. Pendidikan merupakan proses kebudayaan. 
(Pranarka, 1989:359). Pendidikan merupakan suatu kekuatan yang 
dinamis dalam mempengaruhi kemampuan, kepribadian dan 
kehidupan individu dalam pertemuan dan pergaulannya dengan 
sesama dan dunia, serta dalam hubungannya dengan Tuhan. 

  Pendidikan berarti pula mempersiapkan diri untuk menghadapi 
berbagai tantangan dalam menyongsong masa depan. Pendidikan 
yang memiliki nilai tertinggi adalah belajar secara mandiri. 
Penggalian paling dalam adalah mencari dan menemukan diri 
sendiri. Tujuan pendidikan terbaik adalah untuk dapat bertindak 
bijaksana dalam usaha setiap hari (Riyanto,2000). Pendidikan dapat 
menolong manusia menjadi lebih baik. 

 
C.  Hak Warga Negara Atas Pendidikan 
  Sehubungan dengan esensi pendidikan bagi kehidupan setiap 

manusia sebagaimana diuraikan di atas, maka pemerintah Indonesia 
pun telah menyatakan bahwa setiap warga Negara berhak untuk 
mendapatkan pendidikan.  Hal ini dapat dilihat pada UU Republik 
Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 5 yaitu bahwa :   
1. Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk 

memperoleh pendidikan yang bermutu.  
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2.  Warga Negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, 
intelektual, dan/atau social berhak memperoleh pendidikan 
khusus.  

3.  Warga Negara di daerah terpencil atau terbelakang serta 
masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh 
pendidikan layanan khusus 

4.  Warga Negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat 
istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.  

5.  Setiap warga Negara behak mendapat kesempatan 
meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. 

 
  Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

setiap warga negara dalam keadaan apapun kondisinya, baik yang 
memiliki fisik normal maupun yang memiliki kelainan fisik dan 
keterbelakangan mental, semua memiliki hak yang sama untuk 
mendapatkan layanan pendidikan yang optimal.   

  Oleh karena itu maka sejak 19 Agustus 1945, didirikanlah 
lembaga yang menangani Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan 
(P.P. dan K) yang pertama dan yang mendapatkan kehormatan 
sebagai Menteri adalah Ki Hadjar Dewantara.   

  Pendidikan diselenggarakan dengan rtujuan untuk 
mengembangkan segala potensi peserta didik agar menjadi 
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 
warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  

 Pendidikan dengan tujuan mulianya menempati ruang yang 
sangat luas, ada yang berlangsung di sekolah dan ada pula yang 
berlangsung di luar sekolah atau menurut UU No.20 tahun 2003 
disebut pendidikan non formal dan pendidikan in formal.  

  Pendidikan formal merupakan pendidikan yang 
diselenggarakan di sekolah, yang terdiri dari pendidikan dasar, 
pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan non formal 
merupakan kegiatan pendidikan di luar sekolah, umumnya tidak 
berjenjang, dan tidak dibedakan atas dasar usia sehingga dalam 
suatu kegiatan belajar terdapat anak-anak, orang dewasa dan orang 
tua yang mempunyai kebutuhan untuk belajar. Satuan-satuan 
pendidikan non formal itu terdiri atas lembaga kursus, lembaga 
pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat dan 
majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis lainnya. Satuan-
satuan pendidikan non-formal bertujuan antara lain untuk 
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memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat yang tidak dapat 
dijangkau dan dipenuhi oleh jalur pendidikan formal. Pendidikan in-
formal merupakan pendidikan yang dikelola dengan sifat 
kekeluargaan, memberikan nilai keyakinan agama, nilai budaya, nilai 
moral dan nilai keterampilan. Contoh- pendidikan in-formal adalah 
membimbing kepatuhan anak menjalankan ibadah sesuai dengan 
ajaran agama yang dianut. 

  Pendidikan formal, non-formal dan in-formal, ketiganya harus 
terpadu, saling mengisi, kontinyu, dan tidak pernah berhenti sampai 
akhir hayat.  

  Didalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 
20 Tahun 2003 pada BAB IV pasal 10 ayat (1). Suatu aktivitas dapat 
dikatakan sebagai pendidikan luar sekolah apabila diselenggarakan 
dan dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka mendukung 
pendidikan sepanjang hayat (life-long education).  

 
D.  Konsep Mendidik, Mengajar, dan Belajar 
         1. Mendidik 
       Dalam pendidikan dikenal adanya kegiatan mendidik dan 

mengajar. Mendidik dan mengajar sangat berkaitan erat, 
namun demikian keduanya memiliki perbedaan.  

  Beberapa pengertian mendidik dikemukakan beberapa akhli 
sebagai berikut : 
• Langeveld : Membimbing anak supaya jadi dewasa 

dengan usaha yang disengaja  
• Hoogveld : Membantu anak supaya ia cakap 

menyelenggarakan tugas hidupnya atas tanggung jawab 
sendiri  

• Ki Hajar Dewantara: Menuntun segala kekuatan kodrat 
anak sebagai manusia sebagai anggota masyarakat agar 
mancapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-
tingginya  

   Mendidik dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang 
sistematik dan sistemik terarah kepada terbentuknya 
kepribadian peserta didik. Proses pembentukan pribadi melalui 
2 sasaran yaitu pembentukan pribadi bagi mereka yang belum 
dewasa oleh mereka yang sudah dewasa dan bagi mereka yang 
sudah dewasa atas usaha sendiri. 

   Mendidik merupakan usaha secara sengaja dari orang 
dewasa untuk dengan pengaruhnya meningkatkan si anak ke 
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kedewasaan yang selalu diartikan mampu menimbulkan 
tanggung jawab moral dari segala perbuatannya. 

   Mendidik berkaitan erat dengan upaya mengembangkan 
kepribadian peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman 
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Hakikat 
tersebut menunjukan bahwa kegiatan mendidik berkaitan erat 
dengan upaya membangun dan mengembangkan 
kepribadian,membentuk watak individu maupun masyarakat 
dalam  menghadapi masa depan. 

          Mendidik lebih luas dari pda mengajar,dan mengajar 
merupakan salah satu sarana dalam mendidik. 

 
 2. Mengajar         

   Mengajar adalah menyampaikan ilmu, melakukan transfer 
ilmu pengetahuan, melakukan praktek ilmu pengetahuan, pada 
peserta didik, sehingga peserta didik dapat mencapai criteria 
standar kemampuan tertentu,wawasan dan keterampilan 
tertentu sesuai dengan tujuan pengajaran. Kegiatan mengajar 
berkaitan dengan metode, media, materi yang dibahas serta 
teknik pengajaran yang digunakan. 

   Dalam kegiatan mengajar, tugas pendidik diantaranya 
menyusun dan mengembangkan program belajar, dan 
menumbuhkan kondisi supaya peserta didik melakukan 
kegiatan belajar. Keterlibatan pendidik dalam menumbuhkan 
situasi belajar yang kondusif bagi peserta didik untuk belajar 
merupakan kegiatan mengajar. Mengajar merupakan semua 
perbuatan dan usaha dari pendidik untuk mengalihkan 
pengetahuannya, pengalamannya, kecakapannya, dan 
keterampilannya kepada peserta didik.  

   Mengajar merupakan salah satu sarana/cara dalam 
kegiatan mendidik. Cara/sarana lain dalam mendidik  adalah 
membimbing, memberi motivasi, memberikan contoh atau 
keteladanan,memberikan pendampingan,dan kegiatan lain 
yang sejenis pada peserta didik. 

   Dapat disimpulkan bahwa mengajar berfokus pada 
penguasaan pengetahuan tertentu, adapun mendidik lebih 
ditekankan pada pembentukan watak atau kepribadian peserta 
didik. Mengajar berkaitan erat dengan metode yang bersifat 
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rasional, teknik praktis, adapun mendidik memerlukan metode 
yang lebih bersifat psikologis dan dengan pendekatan 
manusiawi. Mendidik dan mengajar merupakan kegiatan yang 
menyatu, saling isi mengisi. 

  Apabila dirinci perbedaan mendidik dan mengajar itu adalah 
sebagai berikut : 

No Mendidik Mengajar 

1 Pendidikan lebih mengutamakan 
pembentukan manusianya (nilai 
dan sikap  

Pengajaran lebih 
mengutamakan pada 
penguasaan pengetahuan dan 
ketrampilan  

2 Waktunya relatif panjang  Memakan waktu reltif pendek  

3 Metodenya bersifat psikologis 
dan pendekatan manusiawi  

Metodenya lebih teknis, 
rasional dan praktis  
 

 
 3. Belajar 
   Belajar menurut Winkel (1999:36) adalah suatu aktivitas 

mental yang berlangsung dalam interaksi aktif antara 
seseorang dengan lingkungannya dan menghasilkan 
perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pengetahuan, 
pemahaman dan keterampilan dan nilai sikap yang bersifat 
relatif konstan dan berbekas.  

   Menurut Supriawan (1994 :34) belajar adalah kegiatan 
yang menghasilkan perubahan tingkah laku pada diri individu 
yang sedang belajar baik potensi maupun aktual. Perubahan-
perubahan tersebut adalah dalam bentuk kemampuan-
kemampuan baru yang dimiliki dalam waktu yang  dimiliki 
dalam waktu yang cukup lama dan perubahan-perubahan itu 
terjadi karena usaha yang dilakukan oleh individu yang 
bersangkutan. Perubahan-perubahan tersebut senantiasa 
bertambah dan memiliki tujuan untuk memperoleh sesuatu 
yang lebih baik, berkat adanya pengalaman dapat 
menumbuhkan perubahan pada diri seseorang belajar adalah 
suatu bentuk pertumbuhan atau perubahandalam diri 
seseorang yang dinyatakan dalam cara-cara bertingkah laku 
yang baru berkat pengalaman.  
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   Teori Asosiasi yang dikembangkan Edward Lee Thorndike 
tahun 1913 berpendapat bahwa Belajar adalah proses interaksi 
antara stimulus dan respon.                    

   Belajar Menurut Sudjana (2006 :28) adalah “proses 
ditandai dengan adanya perubahan-perubahan proses ditandai 
dengan adanya perubahan-perubahan pada diri seorang. 
Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan 
dalam berbagai bentuk seperti perubahan, pengetahuan, 
pemahamannya dan penerimaannya dan lain-lain aspek 
individu” 

   Belajar merupakan upaya anak didik dalam rangka 
mengembangkan kemampuannya, baik yang bersifat kognitif, 
afektif maupun psikomotorik. Sesuai dengan pendapat 
UNESCO, peserta didik belajar berfikir untuk tahu, belajar 
untuk melakukan sesuatu, belajar untuk menjadi sesuatu yang 
dicita-citakan, dan belajar  bagaimana seharusnya belajar, 
sehingga ia memiliki bekal pengetahuan, sikap yang tepat dan 
skill yang efektif untuk dapat memenuhi tuntutan kehidupan 
yang terus berkembang.  

   Kegiatan mendidik dan mengajar yang dilakukan oleh 
pendidik dan kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik 
disebut kegiatan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, 
pendidik melakukan transfer ilmu, pengetahuan, keterampilan, 
memberikan stimulus dan motivasi melalui dialog, diskusi, 
keteladanan, nasihat, bimbingan,arahan, atau hal-hal yang 
dapat ditangkap pancaindra peserta didik,sehingga terjadi 
kegiatan belajar pada peserta didik.  

   Produk dari suatu proses pembelajaran baik pendidikan 
sekolah maupun pendidikan luar sekolah adalah perubahan 
tingkah laku peserta didik selama dan setelah mengikuti proses 
pembelajaran. Perubahan perilaku tersebut mencakup ranah 
(domain) afektif, kognitif, dan psiko-motorik . Ranah afektif 
adalah sikap dan aspirasi peserta didik dalam lingkungannya 
melalui tahapan penerimaan stimulus, respons, penilaian, 
pengorganisasian, dan karakterisasi diri dalam menghadapi 
stimulus dari lingkungan. Ranah Kognitif adalah kecakapan 
peserta didik yang diperoleh melalui pengetahuan, 
pemahaman, penggunaan, analisis, sintesis, dan evaluasi 
terhadap sesuatu berdasarkan asas-asas dan fungsi kelimuan. 
Ranah psikomotorik adalah skill atau keterampilan peserta 
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didik dalam mempraktekan pengetahuan dan sikap yang 
diyakininya sebagai hasil belajar. 

   Hasil belajar peserta didik dapat diukur melalui tes hasil 
belajar. Soemanto mengemukakan bahwa  “Pencapaian tujuan 
belajar warga belajar disebut hasil belajar, yang hasilnya dapat 
diukur melalui tes hasil belajar. Jumroh (2003:10-11) 
menyatakan bahwa hasil belajar merupakan penguasaan 
peserta didik terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap 
warga belajar.   

 
 4. Jalur Pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional 
   Pendidikan dengan tujuan mulianya menempati ruang 

yang sangat luas, ada yang berlangsung di sekolah dan ada 
pula yang berlangsung di luar sekolah atau menurut UU No.20 
tahun 2003 disebut pendidikan non formal dan pendidikan in 
formal.  

   Pendidikan non formal dan in formal merupakan salah 
satu jalur pendidikan pada sistem pendidikan nasional yang 
bertujuan antara lain untuk memenuhi kebutuhan pendidikan 
masyarakat yang tidak dapat dijangkau dan dipenuhi oleh jalur 
pendidikan formal. Pernyataan ini dinyatakan dalam Undang-
Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 
pada BAB IV pasal 10 ayat (1). Suatu aktivitas dapat dikatakan 
sebagai pendidikan luar sekolah apabila diselenggarakan dan 
dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka mendukung 
pendidikan sepanjang hayat (life-long education).  

   Berdasarkan undang-undang diatas, dapat disimpulkan 
bahwa pendidikan dengan fungsinya yang mulia, menempati 
ruang yang sangat luas. ada yang berlangsung di sekolah dan 
ada pula yang berlangsung di luar sekolah atau menurut UU 
No.20 tahun 2003 disebut pendidikan non formal dan 
pendidikan in formal. . Pendidikan formal merupakan 
pendidikan yang diselenggarakan di sekolah, yang terdiri dari 
pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. 
Pendidikan non-formal dan in-formal diselenggarakan melalui 
satuan-satuan pendidikan yang berlangsung di luar sekolah, 
umumnya tidak berjenjang, dan tidak dibedakan atas dasar usia 
sehingga dalam suatu kegiatan belajar terdapat anak-anak, 
orang dewasa dan orang tua yang mempunyai kebutuhan 
untuk belajar. Satuan-satuan pendidikan non formal itu terdiri 



 

10 BAB I | Pendahuluan 

atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, 
pusat kegiatan belajar masyarakat dan majelis taklim serta 
satuan pendidikan yang sejenis lainnya. 

   Pernyataan tentang pendidikan luar sekolah pada 
ww.wikipedia.com (11 Mei 2010.) disebutkan bahwa: Pendidikan 
luar sekolah (out of school education) adalah pendidikan yang 
dirancang untuk membelajarkan warga belajar agar 
mempunyai jenis keterampilan dan atau pengetahuan serta 
pengalaman yang dilaksanakan di luar jalur pendidikan formal 
(persekolahan) 

   Pendidikan luar sekolah pada dasarnya diselenggarakan 
atas dasar kebutuhan masyarakat dengan lingkup 
pembelajaran tertentu. Hal ini sesuai dengan pendapat 
Abraham H. Maslow dalam HD.Sudjana (2004:91) yang 
menegaskan bahwa suatu kegiatan belajar hendaknya 
didasarkan atas kebutuhan warga belajarnya. Maksud 
pernyataan tersebut ialah melalui pendidikan luar sekolah, 
warga belajar dibantu perkembangannya untuk mencapai 
perjuangan diri (self actualizing) dalam memperluas wawasan 
diri (the expansion of self).  

 
E.  Pengertian Batas Awal dan Akhir Proses Pendidikan 
           Setiap orang didalam kehidupannya, menurut konsep 

Langeveld, memiliki batas usia tertentu untuk mendapatkan 
pendidikan. Batas usia itu menyangkut kapan seseorang selayaknya 
mulai mendapatkan pendididikan atau disebut batas awal, dan 
kapan selayaknya seseorang kemungkinan tidak layak lagi untuk 
mendapatkan pendidikan atau disebut batas akhir.  

          Menurut Langeveld setiap orang memiliki kesiapan untuk mulai 
mendapatkan pendidikan ialah pada saat anak siap menerima dan 
mengakui kewibawaan seseorang. Umumnya anak memiliki 
kesiapan belajar paling awal sekitar 3,5 tahun dan sangat jelas 
kesiapannya pada usia 5 tahun. Pada usia 3,5 tahun anak umumnya 
belajar dengan cara meniru pendidik atau orang dewasa di 
sekelilingnya. Adapun pada usia 5 tahun inilah, anak secara 
bertahap, mulai memiliki kesadaran akan arti dan manfaat 
pendidikan untuk kepentingan dirinya. 

              Selanjutnya Langeveld menyebutkan bahwa seseorang 
mencapai batas ahir pendidikannya apabila telah mencapai pribadi 
dewasa susila.Dengan demikian menurut konsep Langeveld 



 

11 Landasan Pendidikan  

seseorang sejak balita sampai mencapai batas pribadi dewasa susila 
selayaknya mendapatkan pendidikan dari pendidik.  

            Setelah mencapai masa pribadi dewasa susila,pendidikan yang 
ditempuh peserta didik umumnya pendidikan yang bersifat non-
formal untuk menyempurnakan kemampuannya, kekerampilannya, 
atau kepribadiannya sesuai dengan kebutuhan peserta didik sejalan 
dengan peatnya laju perkembangan masyarakat.  

  Pendidikan merupakan pengaktualisasian fitrah manusia 
dengan segala potensinya agar manusia dapat memenuhi tuntutan 
lingkungan kehidupannya, baik yang bersifat individual, sosial, 
maupun religius. 

  Demikianlah, dalam pendidikan tidak dikenal adanya batas awal 
dan batas akhir. Dalam pendidikan tidak dikenal batas usia, 
pendidikan selalu diperlukan sesuai dengan tahap-tahap 
perkembangan kehidupan yang berlangsung sepanjang usia 
manusia. Proses pendidikan berlangsung sepanjang hidup manusia. 

           Seorang akhli pendidikan, yaitu George F. Kneller dalam buku 
Foundation of Education (1967:63) menyebutkan bahwa : 

 “Dalam arti luas, pendidikan menunjuk pada suatu tindakan atau 
pengalaman yang mempunyai pengaruh yang berhubungan dengan 
pertumbuhan atau perkembangan jiwa, watak, atau kemampuan 
fisik individu, yang berlangsung seumur hidup. 

         
F. Pendidikan Sepanjang Hayat 
 1.  Konsep Pendidikan Sepanjang Hayat    
               Manusia merupakan makhluk yang tumbuh dan 

berkembang terus didalam kehidupannya. Selama manusia 
barusaha untuk meningkatkan kehidupannya, baik melalui 
pengembangan pengetahuan, kepribadian, maupun 
keterampilannya, secara sadar atau tidak sadar, maka selama 
itulah pendidikan terus dijalani oleh seseorang.  

               Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan vital bagi 
manusia dalam usaha mengembangkan diri serta 
mempertahankan eksistensinya melalui belajar yang dilakukan 
sepanjang hayatnya. Tanpa belajar, manusia akan mengalami 
kesulitan baik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan 
maupun dalam memenuhi tuntutan hidup dan kehidupan yang 
selalu berubah. Keharusan belajar sepanjang hayat sudah 
disepakati para pakar. Jauh sebelum itu, Islam adalah agama 
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pertama yang merekomendasikan keharusan belajar seumur 
hidup. 

                 Konsep belajar sepanjang hayat ini dikemukakan pula 
oleh Edgar Faure dari The International Council of Educational 
Development (ICED) atau Komisi Internasional Pengembangan 
Pendidikan. Sebagai ketua Komisi tersebut Edgar Faure 
mengatakan : With its confidence in man’s capacity to perfect 
himself through education, the Moslem world was among the 
first to recommend the idea of lifelong education, exhorting 
Moslem to educate themselves from cradle to the grave. (Faure, 
1972, h.8) 

   Manusia harus terus belajar dan mengembangkan 
kemampuan nalarnya secara terus menerus bukan saja 
terhadap objek-objek di luar dirinya, tetapi juga terhadap 
kehidupannya sendiri baik sebagai perorangan maupun sebagai 
suatu komunitas. 

   Seperti dikemukakan oleh Andrias Harefa (2000) bahwa 
pembelajaran akan mampu membuat manusia tumbuh dan 
berkembang sehingga berkemampuan, menjadi dewasa dan 
mandiri. Manusia mengalami transformasi diri, dari belum/tidak 
mampu menjadi mampu atau dari ketergantungan menjadi 
mandiri, dan transformasi diri ini seharusnya terus terjadi 
sepanjang hayat, asalkan ia tidak berhenti belajar, asal ia tetap 
menyadari keberadaannya yang bersifat present continuous, on 
going process, atau on becoming.  

                    Persoalannya adalah, sebagian besar manusia tidak 
mendisiplinkan dirinya untuk tetap belajar tanpa henti. 
Sebagian besar manusia berhenti belajar setelah merasa 
dewasa. Sikap gede rasa ini umumnya disebabkan oleh 
kebodohan yang bersifat sosial dan mental / psiko-spiritual. 
Sebagian orang merasa telah dewasa karena telah berusia di 
atas 17 atau 21, atau telah selesai sekolah atau kuliah, telah 
memiliki gelar akademis, telah memiliki pasangan hidup, telah 
memiliki pekerjaan dan jabatan yang memberinya nafkah 
lahiriah. Hal-hal itu telah membuat mereka berhenti belajar, 
sehingga tidak lagi mengalami transformasi-transformasi 
dalam kehidupannya, sehingga mereka tidak siap 
mengantisipasi perubahan-perubahan yang timbul. Sebaliknya 
bagi mereka yang senantiasa menjadikan proses belajar 
merupakan bagian dari kehidupannya mereka akan senantiasa 
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siap mengantisipasi perubahan yang timbul atau bahkan 
perubahan yang diperoleh mereka sebagai akibat langsung dari 
proses belajar yang senantiasa mereka lakukan. Konsekwensi 
perubahan yang terjadi akan menjadi titik tolak bagi mereka 
untuk senantiasa terus belajar - on becoming a learner istilah 
yang dipakai Andrias Harefa- untuk selalu siap mengantisipasi 
perubahan yang akan muncul lagi sebab perubahan merupakan 
sesuatu yang abadi, selamanya akan muncul on and on. 

               Pendidikan sepanjang hayat merupakan asas pendidikan 
yang tepat bagi setiap orang yang hidup didalam dunia 
transformasi, dan di dalam masyarakat yang saling 
mempengaruhi seperti saat zaman globalisasi sekarang ini. 
Setiap manusia dituntut untuk menyesuaikan dirinya secara 
terus menerus dengan situasi baru. 

                    Pendidikan sepanjang hayat merupakan jawaban terhadap 
kritik-kritik yang dilontarkan pada sekolah. Sistem sekolah 
secara tradisional mengalami kesukaran dalam menyesuaikan 
diri dengan perubahan kehidupan yang sangat cepat dalam 
abad terakhir ini, dan tidak dapat memenuhi kebutuhan-
kebutuhan manusia yang makin meningkat. Pendidikan di 
sekolah hanya terbatas pada tingkat pendidikan dari sejak 
kanak-kanak sampai dewasa, tidak akan memenuhi 
persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan dunia yang 
berkembang sangat pesat. Dunia yang selalu berubah ini 
membutuhkan suatu sistem yang fleksibel. Pendidikan harus 
tetap bergerak dan melakukan  inovasi secara terus menerus. 

                     Menurut konsep pendidikan sepanjang hayat, kegiatan-
kegiatan pendidikan harus berlangsung sepanjang waktu 
dalam kehidupan manusia. Seluruh sektor pendidikan 
merupakan suatu sistem yang terpadu. Konsep ini harus 
disesuaikan dengan kenyataan serta kebutuhan masyarakat 
yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang telah maju akan 
memiliki kebutuhan yang berbeda dengan masyarakat yang 
belum maju. Apabila sebahagian besar masyarakat suatu 
bangsa masih yang banyak buta huruf, maka upaya 
pemeberantasan buta huruf di kalangan orang dewasa 
mendapat prioritas utama dalam sistem pendidikan sepanjang 
hayat. Tetapi, di negara industri yang telah maju pesat, masalah 
bagaimana mengisi waktu senggang akan memperoleh 
perhatian dalam sistem ini. 
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 2. Pendidikan in-formal,formal dan non-formal dalam 
Pendidikan Sepanjang Hayat 

                  Dengan demikian, pendidikan bukan hanya berlangsung di 
sekolah. Pendidikan akan dimulai segera setelah anak lahir dan 
akan berlangsung sampai manusia meninggal dunia, sepanjang 
ia mampu menerima pengaruh-pengaruh. Oleh karena itu, 
proses pendidikan akan berlangsung dalam keluarga, sekolah 
dan masyarakat .Hal ini sesuai dengn isi UU No.20 tahun 2003, 
yaitu bahwa system pendidikan nasional meliputi tiga jalur 
pendidikan, yaitu pendidikan formal, pendidikan non formal 
dan pendidikan in-formal. 

                  Pendidikan in-formal. Keluarga merupakan lingkungan 
pertama dan utama bagi proses perkembangan seorang 
individu sekaligus merupakan peletak dasar kepribadian anak. 
Pendidikan anak diperoleh terutama melalui interaksi antara 
orang tua  dan anak. Dalam berinteraksi dengan anaknya, 
orang tua akan menunjukkan pemikiran, nilai-nilai, sikap dan 
perlakuan tertentu sebagai perwujudan pendidikan terhadap 
anaknya. 

                      Pendidikan formal. Pendidikan di sekolah merupakan 
kelanjutan pendidikan yang berlangsung didalam keluarga. 

   Sekolah merupakan lembaga tempat dimana terjadi 
proses sosialisasi yang kedua setelah keluarga, sehingga 
mempengaruhi pribadi anak dan perkembangan sosialnya. 
Sekolah diselenggarakan secara formal. Di sekolah anak akan 
belajar apa yang ada di dalam kehidupan, dengan kata lain 
sekolah harus mencerminkan kehidupan sekelilingnya. Oleh 
karena itu, sekolah tidak boleh dipisahkan dari kehidupan dan 
kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan 
budayanya. Dalam kehidupan modern seperti saat ini, sekolah 
merupakan suatu keharusan, karena tuntutan-tuntutan yang 
diperlukan bagi perkembangan anak sudah tidak 
memungkinkan akan dapat dilayani oleh keluarga. Materi yang 
diberikan di sekolah berhubungan langsung dengan 
pengembangan pribadi anak, berisikan nilai moral dan agama, 
berhubungan langsung dengan pengembangan sains dan 
teknologi, serta pengembangan kecakapan-kecakapan 
tertentuyang langsung dapat dirasakan dalam pengisian 
tenaga kerja. 
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                 Pendidikan Non-formal. Pendidikan di masyarakat 
merupakan bentuk pendidikan yang diselenggarakan di luar 
keluarga dan sekolah. Bentuk pendidikan ini menekankan pada 
pemerolehan pengetahuan dan keterampilan khusus serta 
praktis yang secara langsung bermanfaat dalam kehidupan di 
masyarakat. Phillip H.Coombs (Uyoh Sadulloh, 1994:65) 
mengemukakan beberapa bentuk pendidikan di masyarakat, 
antara lain : (1) program persamaan bagi mereka yang tidak 
pernah bersekolah atau putus sekolah; (2) program 
pemberantasan buta huruf; (3) penitipan bayi dan penitipan 
anak pra sekolah; (4) kelompok pemuda tani; (5) perkumpulan 
olah raga dan rekreasi; dan (6) kursus-kursus keterampilan. 

              
G.  Pendidikan sebagai Ilmu 
 1. Karakteristik Pendidikan sebagai Ilmu 
   Suatu pengetahuan dapat disebut Ilm, apabila (1)  

pengetahuan itu telah diuji kebenarannya, dan (2) 
pengetahuan itu membahas mengenai hal-hal yang dapat 
diamati (observable). 

 Adapun beberapa hal yang menjadi cirri suatu ilmu yaitu 
  (1) Jelas objeknya, (mempunyai ontologism keilmuan)  
  (2)  Mempunyai metode tertentu (epistemology keilmuan) 
  (3)  Bersifat universal 
  (4)  Mempunyai kegunaan bagi kesejahteraan hidup manusia 

(aksiologi keilmuan) 
  Penjelasan mengenai cirri-ciri ilmu pendidikan adalah 

sebagai berikut : 
a. Jelas Objeknya. Ilmu pendidikan mempunyai objek materi 

dan objek formal. 
b. Metode ilmu pendidikan. Metode ilmu pendidikan meliputi  

  1.  metode deduktif dan metode induktif. 
  Artinya bahwa ilmu pendidikan menggunakan 

analisis teoritis didalam membangun kerangka 
berfikir dan hipotesanya. Selanjutnya hipotesa yang 
sudah ada diuji tingkat keabsahannya melalui 
metode induktif yaitu membuat generalisasi dengan 
verifikasi di lapangan atau logika hipotetiko-verifikasi 
tentang masalah-masalah yang muncul didalam 
pendidikan. 
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   2. Objek formal adalah situasi pendidikan, interaksi 
yang bersifat khusus antara pendidik dan peserta 
didik, yang dilakukan untuk mencapao tujuan 
pendidikan nasional. 

c. Bersifat sistimatis, artinya penyampaian pengetahuan 
dilakukan secara berurutan, rinci,detail dan komprehensif 
serta bagian-bagiannya saling berketergantungan dalam 
mencapai tujuan pendidikan 

d. Secara umum materi yang disampaikan dalam pendidikan 
berlaku universal 

e. Pengetahuan yang disampaikan mempunyai dasar 
aksiologis ilmu atau mempunyai nilai-nilai yang berguna 
dalam membangun kehidupan manusia. 

   Paparan di atas, memberikan penjelasan bahwa ilmu 
pendidikan telah memenuhi persyaratan- persyaratan 
keilmuan. 

   Ilmu pendidikan mempunyai obyek,metode, sistematika, 
nilai universal dan dasar aksiologi yang kuat. Ilmu pendidikan 
bahkan telah pula memenuhi persyaratan tambahan lainnya. 
Misal, praktis, dinamika dan tentunya diabdikan untuk 
kesejahteraan umat manusia. 

           Asas keilmuan yang objektivitas, observabilitas, dapat 
diukur, dan bernilai guna, telah dimiliki ilmu pendidikan. 

   Demikian pula fungsi keilmuan yaitu menggambarkan, 
menjelaskan, memprediksi, dan mengandalkan telah pula 
menjadi cirri ilmu pendidikan. Ciri ilmu pendidikan lainnya 
adalah psiko-motorik atau skills atau disebut pula sebagai 
penguasaan dan nilai manfaat keterampilan melalui tahapan 
rangsangan, kesiapan merespons, bimbingan dlam melakukan 
respons, gerakan mekanik, respons yang lebih kompleks, 
adaptasi, dan melakukan sendiri telah menjadi cirri ilmu 
pendidikan. 

   Pencapaian hasil belajar pada peserta didik, berupa 
perubahan peserta didik dalam ranah afektif, kognitif, psiko-
motorik, dan konatif  telah memperkuat karakteristik 
pendidikan sebagai ilmu. 
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 2. Kedudukan Pendidikan sebagai Ilmu 
  Pendidikan sebagai ilmu dapat pula dilihat dari kedudukannya. 

Kedudukan pendidikan sebagai ilmu dapat dilihat pada kolom 
sebagai berikut. 

Ilmu pengetahuan 

1 Matematika Ilmu Berhitung Ilmu Aljabar 

   Ilmu Ukur 

   Ilmu Mekanik 

2 Fisika ilmu Alam ilmu Kimia 

   Geologi 

   Mineralogi 

3 Biologi  Botani Zoologi 

   Antropologi 

   Etnologi 

4 Social science Ilmu jiwa Ilmu Logika 

   Ilmu Ethika 

   Ilmu Hukum 

   Ilmu Ekonomi 

   Ilmu Pendidikan 

   Sosiologi 

5 Metafisika Ontologi Antropologi 
Filsafat 

   Cosmologi 

   Theodicee 

 
  Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa ilmu 

pendidikan berada di tengah-tengah ilmu-ilmu yang lain. 
 
H.  Obyek – Obyek Ilmu Pendidikan  
  Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan vital bagi manusia 

dalam usaha mengembangkan diri serta mempertahankan 
eksistensinya melalui belajar yang dilakukan sepanjang hayat. 
Pendidikan membuat manusia tumbuh dan berkembang sehingga 
berkemampuan, menjadi dewasa dan mandiri.  

  Pertanyaan yang muncul, apa sajakah objek-objek yang 
terdapat pada ilmu pendidikan itu ? 

  Obyek-objek ilmu pendidikan itu adalah :peserta didik, 
pendidik, tujuan pendidikan, orang tua, materi pendidikan, metode 
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dan alat pendidikan,  sekolah/ lembaga pendidikan, lingkungan 
pendidikan. 

 
 1.  Anak/Peserta didik  
  a. Hakikat anak/peserta didik 
   Didalam UU RI No. 20 tahun 2003 (Bab I, pasal 1 ayat 4) 

disebutkan bahwa : Peserta didik adalah anggota 
masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri 
melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, 
jenjang dan jenis pendidikan tertentu  

    Asumsi bahwa anak adalah miniatur orang dewasa 
telah ditinggalkan orang sejak lama. Langeveld 
menyebutkan bahwa anak bukanlah orang dewasa dalam 
bentuk kecil. Sebagaimana kita maklumi bahwa masa 
kanak-kanak adalah suatu tahap yang berbeda dengan 
orang dewasa. Sejalan dengan usianya, anak memiliki sifat 
kodrat kekanakan yang berbeda dnegan orang 
dewasa.Anak memiliki sifat ketergantungan diri, 
membutuhkan pertolongan, dan bimbingan baik jasmani 
maupun rohani, disamping memiliki usaha untuk menjadi 
seseorang atau sesuatu sebagaimana adanya pengakuan 
atas bakat dan minatnya.   

 
 b. Anak merupakan invividu yang sedang berkembang 
   Anak menjadi dewasa melalui suatu proses pertumbuhan 

dan perkembangan, yang secara bertahap mengenai keadaan 
fisik. sosial, emosional, moral, dan mentalnya.  Proses 
perkembangan ini memiliki perbedaan yang bertingkat-tingkat. 
Fase bayi berbeda dengan fase anak-anak. Fase anak berbeda 
dengan fase remaja, dewasa muda dan dewasa akhir. Sejalan 
dengan perkembangannya, mereka mempunyai cara-cara 
tersendiri dalam memahami, bereaksi, dan mempersepsi 
sesuatu yang sesuai dengan usianya.   Inilah   yang  oleh   para  
ahli   psikologi   disebut  tahap perkembangan. Robert 
Havighurst (1953) membagi perkembangan individu jadi empat 
tahap, yaitu (1) masa bayi dan kanak-kanak kecil (0-6 tahun); 
masa kanak-kanak (6-12 tahun); masa remaja atau adolesen (12-
18 tahun); dan masa dewasa (18 tahun - ....). Selain itu, 
Havighurst deskripsikan tugas-tugas perkembangan 
(developmental task) yang harus diselesaikan pada setiap 
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tahap perkembangan individu. Keberhasilan individu 
nienyelesaikan tugas-tugas perkembangan pada tahapannya 
akan mempengaruhi keberhasilan penyelesaian tugas-tugas 
perkembangan pada tahap perkembangan selanjutnya. 

   Setiap tahap perkembangan individu semenjak lahir 
sampe mencapai usia dewasa, tidak mengalir lancar seperti 
aliran air. melainkan berlangsung secara bertahap, yang mana 
setiap tahap perkembangan mempunyai sifatnya sendiri, 
adakalanya normal dan adakalanya berhadapan dengan krisis-
krisis tertentu.  Setiap tahap perkembangan individu 
mengandung tugas-tugas tertentu yang harus diselesaikan,dan 
apabila ada tugas-tugas perkembangan yang tidak diselesaikan  
dengan baik, maka akan muncul akibat negative yang 
mengganggu tahap perkembangan selanjutnya. Sehubungan 
dengan itu, maka setiap individu memerlukan pendidikan 
untuk dapat  menyelesaikan  tugas-tugas   perkembangan   
dengan sebaik-baiknya.  

 
 c.  Dalam proses pendidikan   
 

Tabel 1.2 
Hak Anak Didalam Satuan Pendidikan 

No Uraian 

1 Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang 
danutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama 

2 Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, 
dan kemampuannya  

3 Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya 
tidak mampu membiayai pendidikannya 

4 Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya 
tidak mampu membiayai pendidikannya  

5 Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan 
lain yang setara  

6 Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan 
belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan 
batas waktu yang ditetapkan 

A.  
   Anak/peserta didik didalam proses pendidikan memiliki 

hak untuk menjadi focus pendidikan. Peserta didik merupakan 
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obyek yang sekaligus subyek utama proses pendidikan.Sebagai 
focus utama pendidikan, maka peserta didik harus diperhatikan 
minat, bakat, emosi, social, psikologis dan tingkat 
perkembangannya. 

   Peserta didik berhjak mendapatkan pendidikan agama 
yang komprehnsif yang akan membekali dirinya untuk menjadi 
penganut agama yang taat. Anak didik juga berhak uintu 
mendapatkankan pembinaan yang tepat mengenai bakat, 
minat dan bahkan kesejahteraannya. Anak didik juga perlu 
diberikan reward atas prestasi yang dicapainya,sehingga ia 
bersemangat terus untuk berprestasi.Tiap anak didik perlu 
didukung biaya pendidikannya,khususnya anak fdidik yang 
orang tuanya tidak mampu mendanai.Tiap anak berhak untuk 
pindah ke jalur pendidikan lain yang setara, seandaunya hal itu 
menjadi pilihannya, dan anak didik berhak untuk dapat 
menungtaskan pendidikan  sesuai dengan kecepatan belajar 
nya dan tidak menyimpang dari batas waktu yang ditetapkan. 

   Pendidikan merupakan upaya pendidik untuk  membantu 
peserta didik sehingga ia dapat  menyelesaikan tugas-tugas  
perkembangan  sesuai  dengan tahap perkembangannya. 
Setiap tahap perkembangan peserta didik tidak terlepas dari 
tugas-tugas perkembangan yang harus diselesaikannya, serta 
mengimplikasikan kemampuan dan kesiapan belajarnya.  

   Pendidik yang berhasil melaksanakan tugasnya, 
diantaranya karena ia memahami perkembangan peserta didik 
serta terampil menerapkan pemahamannya tersebut dalam 
praktik pendidikan. Keberhasilan menyelesaikan tugas-tugas 
perkembangan, akan mempengaruhi keberhasilan 
penyelesaian tugas-tugas perkembangan pada tahap 
selanjutnya. Sebaliknya apabila pendidikan yang dilaksanakan 
menyimpang dari tahapan dan tugas-tugas perkembangan 
peserta didik, maka   akan muncul akibat negative pada tahap 
perkembangan   selanjutnya.  

   Sehubungan dengan itu, diperlukan pendidikan yang 
tidak menyimpang dari tahapan dan tugas perkembangan 
peserta didik, yaitu sebagai berikut :  

   (a) pendidikan  hendaknya berlangsung sepanjang hayat; 
(b) isi (kurikulum) pendidikan hendaknya disusun secara spiral, 
artinya makin tinggi tingkat pendidikan maka isi pendidikannya 
makin luas dan makin mendalam; (c) pengembangan flsik, 
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mental, sosial dan emosional hendaknya dilakukan secara 
terintegrasi; (d) pendidikan-khususnya pengajaran, hendaknya 
dimulai dari materi ajar yang bersifat konkret kepada yang 
bersifat abstrak, dari yang bersifat umum menuju kepada yang 
bersifat khusus, dari yang terdekat kepada yang terjauh, dari 
yang mudah menuju kepada yang sulit; (e)Pada umumnya 
kecepatan perkembangan individu itu normal, tetapi 
sesungguhnya berbeda-beda. Oleh karena itu, pendidikan bagi 
setiap individu harus disesuaikan dengan kecepatan 
perkembangannya masing-masing. 

 
 2.  Pendidik. 
  a. Pengertian 
   Didalam UU RI No. 20 tahun 2003:Bab XI, pasal 39 ayat 1: 

disebutkan bahwa : 
   Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas 

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, 
menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan 
dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik 
pada perguruan tinggi  

   Dengan demikian, pendidik merupakan salah satu factor  
terpenting yang menentukan keberhasilan pendidikan. 
Pendidik merupakan salah satu komponen pendidikan 
yang menerima estafet amanah untuk mendidik, 
membimbing, mengajar, mengarahkan, melatih, menilai, 
dan mengevaluasi peserta didik, baik pada pendidikan 
formal maupun pendidikan non formal dan in-formal. 

 
b. Karakteristik Pendidik 

   Oleh karena tugasnya yang sangat mulia itu, pendidik 
memiliki peran yang sangat sentral. Posisinya yang sentral 
itu menjadikan pendidik berperan sebagai model dengan 
karakteristik-karakteristik yang khas,misalnya : 
1. Kematangan diri yang stabil 
2. Kematangan social yang stabil 
3. Kematangan professional. 

    Sejalan dengan berbagai kematangan yang 
dimilikinya, pendidik hendaknya memiliki tanggung jawab 
yang besar terhadap tugas-tugasnya. Pendidik hendaknya 
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selalu sadar bahwa dirinya, masyarakat dan Tuhan selalu 
menilai perbuatannya. Pendidik yang bertanggung jawab 
memiliki cirri-ciri sebagai berikut : 

 1. Taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
 2. Mau memikul tugas mendidik secara gembira, 

berani, dan gembira. 
1. Menerima dan mematuhi norma dan nilai-nilai 

kemanusiaan 
2. Sadar akan nilai-nilai yang berkaitan dengan 

perbuatannya serta akibat-akibat yang timbul 
3. Menghargai orang lain, termasuk anak didik 
4. Bijaksana dan hati-hati 

 
 c. Syarat Pendidik 
   Pendidik harus memiliki kewibawaan, yaitu kekuatan 

bathin pendidik, sehingga menimbulkan sikap menurut, 
mengakui dan menerima dari pihak lain (siswa). Pendidik dapat 
menjadi berwibawa apabila peserta didik benar-benar 
membutuhkan suatu perlindungan, bantuan dan bimbingan, di 
pihak lain pendidik rela dan bersedia memenuhinya  

 
 d.  Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
  Di dalam UU No.20 tahun 2003 Bab XI pasal 40 ayat 1: 
  Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh : 

a. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang 
pantas dan memadai  

b. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja  
c. Pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan 

kualitas  
d. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak 

atas hasil kekayaan intelekrual  
e. Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan 

fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran 
pelaksanan tugas  

   Adapun kewajiban Pendidik dan tenaga kependidikan 
menurut UU No.20 tahun 2003 Bab XI  adalah sebagai berikut : 

  Pasal 40 ayat 2 adalah sebagai berikut  
a. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, 

menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis  
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b. Mempunyai komitmen secara profesional untuk 
meningkatkan mutu pendidikan  

c. Memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, 
profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang 
diberikan kepadanya  

  Pasal 42 ayat 1 disebutkan bahwa : 
   Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan 

sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat 
jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 
mewujudkan tujuan pendidikan nasional  

  Pasal 42 ayat 2: 
   Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang 

pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, 
dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang 
terakreditasi  

  Pasal 43 ayat 1 : 
   Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga 

kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang 
pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja  

  Pasal 43 ayat 2 : 
   Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan 

tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan 
yang terakreditasi  

   Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang 
pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, 
dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang 
terakreditasi  

   Dalam proses pendidikan, adakalanya pendidik bertugas 
mengelola pembelajaran untuk orang dewasa. Untuk 
menghadapi orang dewasa,maka pendidik harus menerapkan 
konsep pembelajaran untuk orang dewasa atau andragogi 
sebagaimana disebutkan Knowles sebagai berikut ini. 

   Knowles menegaskan orang dewasa itu mempunyai arah 
diri dan bertanggungjawab atas keputusannya. Knowles 
selanjutnya mengatakan bahwa dalam menghadapi 
pembelajaran orang dewasa, maka kita harus mempunyai 
asumsi bahwa : (1) Orang dewasa perlu mengetahui sebab ia 
dikehendaki mempelajari sesuatu (2) Orang dewasa perlu 
belajar secara eksperimen, (3) Orang dewasa menganggap 
pembelajaran sebagai penyelesaian masalah, dan (4) 
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Pembelajaran orang dewasa paling berkesan jika topik 
pelajarannya mempunyai nilai segera. 

 
 3.  Tujuan Pendidikan 
            Fungsi dari tujuan  pendidikan adalah : 

1. Memberikan arah kegiatan pendidikan  
2. Merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh kegiatan 

pendidikan  
                 Hirarkhi Tujuan Pendidikan  

1. Tujuan Pendidikan nasional  
2. Tujuan Institusional  
3. Tujuan Kurikuler  
4. Tujuan Pembelajaran Umum dan Khusus 

  UU RI No 20/2003 (Bab II pasal 3) menyebutkan bahwa : 
   Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 
yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik 
agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 
Tuhan Yang maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 
serta bertanggung jawab  

 
 4.  Materi Pendidikan 
   Materi pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku, 

baik untuk kurikulum nasional maupun kurikulum muatan lokal. 
 

5. Metode dan Alat Pendidikan 
   Metode hendaknya dipilih sesuai dengan kondisi peserta 

didik, materi, dan kemampuan pendidik  
   Alat Pendidik dapat berupa benda (media) dan alat 

pendidikan berupa siasat (psikologis) 
  Alat pendidikan psikologis 2 macam: 

1. Preventif mencegah terjadinya yang negatif dan  
mendorong yang positif  

2.  Kuratif bermaksud untuk memperbaiki yang   negatif dan 
menguatkan yang positif  
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6. Orang Tua Peserta didik 
   Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang 

pertama dan utama, dan orang tua adalah pendidiknya. 
Dikatakan sebagai pendidikan yang pertama karena pertama 
kali anak mendapatkan pengaruh pendidikan dari dan di dalam 
keluarganya. Adapun disebut sebagai pendidikan yang utama 
karena sekalipun anak mendapatkan pendidikan dari sekolah 
dan masyarakatnya, namun tanggung jawab kodrati 
pendidikan tetap terletak pada orang tuanya. Dari uraian 
terdahulu dapat dipahami bahwa fungsi pendidikan dalam 
keluarga adalah (a) sebagai peletak dasar pendidikan anak, dan 
(b) sebagai persiapan ke arah kehidupan anak dalam 
masyarakatnya. 

   Pendidikan yang utama salah satunya ada di dalam 
keluarga. Keluarga sangat berpengaruh bagi peerjalanan hidup 
setiap orang.  

   Salah satu fungsi keluarga adalah melaksanakan 
pendidikan. Dalam hal ini orang tua (ibu dan ayah) adalah 
pengemban tanggung jawab pendidikan anak. Secara kodrati 
orang tua bertanggung jawab atas pendidikan anak, dan atas 
kasih sayangnya orang tua mendidik anak. Orang yang 
berperan sebagai pendidik bagi anak di dalam keluarga 
utamanya adalah ayah dan ibu. Selain mereka, saudara-
saudaranya yang sudah dewasa yang masih tinggal serumah 
pun akan turut bergaul dengan anak sehingga akan turut 
mempengaruhi bahkan mendidiknya. Apalagi dalam keluarga 
luas (extended family), kakek, nenek, paman, bibi, bahkan 
pembantu rumah tangga pun turut serta bergaul dengan anak, 
mereka juga akan turut mempengaruhi atau mendidik anak. 

   Sejak kelahirannya, anak mendapatkan pendidikan dari 
dan di dalam keluarganya. Pendidikan yang dilakukan dalam 
keluarga sejak anak masih kecil akan menjadi dasar bagi 
pendidikan dan kehidupannya di masa datang. 

  Hal ini sebagaimana dikemukakan M.I. Soelaeman (1985) 
bahwa: 

  "Pengalaman dan perlakuan yang didapat anak dari 
lingkungannya semasa kecil dan dari keluarganya   
menggariskan semacam pola hidup bagi kehidupan 
selanjutnya. Adler menyebut pola hidup ini dengan kata 
Leitlinie, semacam garis yang membimbing kehidupannya, yang 
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sadar atau tidak sadar diusahakan anak untuk meraihnya." 
Pengalaman yang diterima anak semasa kecil akan 
menentukan sikap hidupnya di kemudian hari. Sehubungan 
dengan itu keluarga khususnya orang tua merupakan peletak 
dasar pendidikan anak. 

   Pola asuh orang tua, menentukan keberhasilan 
pendidikan anak dalam keluarga, keberhasilan keluarga dalam 
menanamkan nilai- nilai kebijakan pada anak sangat 
tergantung pada jenis pola asuh yang diterapkan orang tua 
pada anaknya. 

  Beberapa macam contoh pola asuh : 
  a.  Pola asuh otoriter , yaitu mempunyai ciri, kekuasan orang 

tua dominan, anak tidak diakui sebagai pribadi, control 
terhadap tingkah laku anak sangat ketat, orang tua 
menghukum anak juka tidak patuh. 

  b.  Pola asuh demokratis, kerjasama antara orang tua- anak, 
anak diakui sebgai pribadi, ada bimbingan dan 
penngarahan dari orang tua, control orang tua tidak 
kaku. 

  c.  Pola asuh permisif, mempunyai ciri, dominasi oleh anak, 
sikap longgar atau kebebasan dari orangt tua, control 
dan perhatian orang tua sangat kurang. 

   Beberapa kesalahan orang tua dalam mendidik anak 
dapat mempengaruhi kecerdasan emosi anak, diantaranya 
adalah: 

  a.  Orang tua kurang menunjukan ekspresi kasih sayang baik 
secara verbal maupun fisik 

  b.  Kurang meluangkan waktu untuk anak 
  c.  Orang tua bersikap kasar secara verbal, misalnya, 

menyindir anak, mengecilkan anak dan berkata kata kasar 
  d.  Bersikap kasar secara fisik, misalnya memukul, mencubit 

atau memberikan hukuman badan lainnya. 
  e.  Orang tua terlalu memaksa anak untuk menguasai 

kemampuan kognitif secara dini 
  f.  Orang tua tidak menanamkan karakter yang baik pada 

anak. 
   Dampak salah asuh diatas akan menimbulkan anak yang 

mempunyai kepribadian yang bermasalah atau kecedasan 
emosi yang rendah, seperti: 
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  a)  Anak menjadi tak acuh, tidak menerima persahabatan, 
rasa tidak percaya pada orang lain dll. 

  b)  Secara emosionil tidak responsif 
  c)  Berprilaku agresif 
  d)  Menjadi minder 
  e)  Selalu berpandangan negatif 
  f)  Emosi tidak stabil 
  g)  Emosional dan intelektual tidak seimbang dll 

B.  
 7.  Sekolah/lembaga pendidikan. 
   Sekolah/lembaga pendidikan merupakan komponen yang 

juga menentukan tingkat keberhasilan pendidikan. Sekolah 
adalah suatu satuan (unit) sosial atau lembaga sosial yang 
secara sengaja dibangun dengan kekhususan tugasnya untuk 
melaksanakan proses pendidikan (Odang Muchtar, 1991). 

   Sebagai lingkungan pendidikan formal, sekolah dibagi 
atas tiga jenjang pendidikan (sekolah), yaitu pendidikan dasar, 
pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.  

   Sekolah mempunyai tujuan pendidikan sesuai dengan 
jenjang bentuk dan jenisnya. Tujuan sekolah dapat Anda 
temukan di dalam kurikulum sekolah yang bersangkutan. 
Tujuan sekolah umumnya adalah memberikan bekal 
kermampuan kepada peserta didik dalam mengembangkan 
kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga 
negara, makhluk Tuhan, serta mempersiapkan peserta didik 
untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya.  

   Sebagaimana fungsi pendidikan pada umumnya, sekolah 
memiliki fungsi konservasi dan fungsi inovasi. Fungsi 
konservasi, yaitu upaya-upaya sekolah dalam rangka 
melestarikan nilai-nilai sosial-budaya masyarakat.. Sedangkan 
fungsi inovasi adalah upaya-upaya sekolah dalam rangka 
melakukan pembaruan di dalam masyarakat. Selain itu sekolah 
juga memiliki fungsi personalisasi (individualisasi), sosialisasi, 
nasionalisasi, universalisasi, dan profesionalisasi. 

   Di dalam Pasal 36 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa kurikulum 
disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: 
a. peningkatan iman dan takwa;  
b. peningkatan akhlak mulia; 
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c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta 
didik;  

d. keragaman potensi daerah dan lingkungan; 
e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;  
f. tuntutan dunia kerja; 
g. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; 
h. agama; 
i. dinamika perkembangan global 
j. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. 

 
   Secara kodrati tanggung jawab pendidikan anak berada 

pada orang tua, namun secara formal dalam pendidikan di 
sekolah pendidik (guru, dan sebagainya.) bertanggung jawab 
atas pendidikan anak (peserta didik). Karena itu, antara guru 
dan orang tua peserta didik perlu menjalin kerja sama yang 
baik dalam rangka melaksanakan pendidikan.  

   Oleh karena itu, guru perlu memahami latar belakang 
keluarga peserta didiknya. Melalui jalinan kerja sama yang baik 
antara guru dengan orang tua anak didik, guru akan 
memperoleh berbagai masukan sebagai dasar pertimbangan 
dalam membantu peserta didik mengembangkan 
kepribadiannya. Sebab pada dasarnya antara pendidikan di 
sekolah dan di dalam keluarga tidak boleh ada pertentangan 
yang akan menimbulkan kebingungan pada diri anak yang akan 
merugikan perkembangan anak 

C.  
 8.  Lingkungan Masyarakat. 
   Lingkungan pendidikan merupakan sumber yang dapat 

menentukan kualitas dan berlangsungnya usaha pendidikan. 
Lingkungan dan sarana pendidikan merupakan salah satu 
penentu kualitas akhir pendidikan. Lingkungan dan sarana yang 
tidak memadai, akan menghambat berlangsungnya proses 
pendidikan.  

   Masyarakat adalah sekelompok manusia yang 
berintegrasi secara terorganisasi, menempati daerah tertentu, 
dan mengikuti suatu cara hidup atau budaya tertentu. 
Masyarakat dapat dibedakan dalam berbagai jenis. Jenis 
masyarakat, antara lain masyarakat pedesaan (rural 
community) dan masyarakat perkotaan (urban community). 
Secara umum masyarakat memiliki kesamaan, namun secara 
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khusus tiap masyarakat akan mempunyai perbedaan-
perbedaan. Perbedaan ini mungkin berkenaan dengan 
hubungan sosialnya, karakteristik daerah tempat tinggalnya, 
nilai-nilai budayanya. 

   Di dalam lingkungan masyarakat, setiap orang akan 
memperoleh pengalaman tentang berbagai hal, misalnya 
tentang lingkungan alam, tentang hubungan sosial, politik, 
kebudayaan, dan sebagainya. 

   Di dalam masyarakat, setiap orang mempunyai status 
tertentu. Mereka belajar tentang nilai-nilai dan peranan-
peranan yang seharusnya mereka lakukan. Di dalam 
lingkungan masyarakat setiap orang akan memperoleh 
pendidikan  dari orang-orang yang ada di sekitarnya, baik dari 
teman ternan sebaya maupun orang dewasa melalui interaksi 
sosial secara langsung tatap muka. Pengaruh pendidikan 
tersebut dapat pula diperoleh lnteraksi sosial secara tidak 
langsung.  

   Masyarakat sebagai lingkungan pendidikan nonformal 
hendaknya Anda pahami sebagai lingkungan pendidikan di luar 
keluarga dan di luar sekolah.  

   Pendidikan nonformal selain menjadi tanggung jawab 
pemerintah, juga menjadi tanggung jawab bersama para orang 
dewasa (masyarakat) yang ada di lingkungan masyarakat yang 
bersangkutan. Pendidikan dalam lingkungan masyarakat dapat 
berfungsi sebagai pengganti, pelengkap, penambah, dan 
mungkin juga pengembang pendidikan di lingkungan keluarga 
dan sekolah. 

 
I. Macam-macam Ilmu Pendidikan 
  Ilmu pendidikan merupakan ilmu yang memiliki macam-macam 

sifat sebagai berikut ini. 
 1. Normatif yaitu memiliki cirri-ciri  dasar yang mendukung 

peraturan-peraturan dasar yang sudah baku. Misalnya: 
melestarikan kesenian daerah melalui pembinaan budaya 
setempat 

 2.  Deskriftif yaitu menggambarkan seluruh rangkaian kegiatan 
belajar sesuai apa adanya/tidak dimanipulasi.Deaskripsi dalam 
pendidikan memberikan gambaran mengenai komponen-
komponn pendidikan, misalnya ;peserta didik, pendidik, sarana, 
proses pembelajaran, evaluasi, dan lain-lain. Dalam 
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memberikan nilai pada anak,seharusnya menggambarkan hasil 
belajar anak. 

 3. Teoritis yaitu memberikan kajian bidang keilmuan  secara luas 
(professional) dan mendalam sampai hal yang sekecil-kecilnya 
(atomistik) 

 4. Praktis yaitu semua teori yang dikaji, dimanfaatkan untuk 
memperlancar kegiatan pendidikan. 

 
J.  Hubungan antara ilmu pendidikan teoritis dan praktis 
  Sejak masa perkembangan peradaban kuno sampai munculnya 

abad pencerahan (renaisance) di Eropa, pendidikan mendapat 
tempat utama dan strategis dalam kehidupan pemerintahan. 
Pendidikan adalah hal paling utama, hal itu setidaknya dapat kita 
lihat dari pendapat beberapa ahli berikut ini; Jean Jaqques Rosseau, 
seorang tokoh pembaharu Perancis menyebutkan, semua yang kita 
butuhkan dan semua kekurangan kita waktu lahir, hanya akan kita 
penuhi melalui pendidikan. 

  Aristoteles, ahli filsafat Yunani kuno berpendapat, bahwa 
perbaikan masyarakat hanya dapat dilakukan dengan terlebih 
dahulu memperbaiki sistem pendidikan. Van de Venter, tokoh 
politik etis atau balas budi, yang menjadi tonggak awal 
perkembangan munculnya golongan terpelajar Indonesia juga 
mengatakan, pendidikan yang diberikan kapada rakyat pribumi, 
akan dapat merubah nasib kaum pribumi. Tokoh Pendiri Pendidikan 
nasional yakni Ir. Soekarno dan Ki Hajar Dewantara, juga 
menyebutkan bahwa satu-satunya yang dapat mengubah nasib 
suatu bangsa hanyalah Pendidikan. 

  Pendidikan merupakan kunci awal bagi suatu negara untuk 
membuka akses ke arah pembangunan yang lebih baik. Walaupun 
sebuah negara memiliki sumber daya alam yang banyak, tetapi 
apabila tidak memiliki sumber daya manusia yang mampu 
mengelolanya, maka hasil sumber daya alam tersebut hanya dapat 
dinikmati sementara, karena sumber daya alam umumnya tidak 
dapat diperbaharui. Semua strata dalam kehidupan masyarakat 
memerlukan intensitas pendidikan untuk selalu dapat survive.  

  Pendidikan merupakan proses yang berlangsung dalam pola 
kehidupan dan budaya masyarakat. Mengkaji pendidikan, berarti 
membahas pula kehidupan dan peradaban masyarakat. 
Perkembangan pendidikan akan mempengaruhi dinamika budaya 
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masyarakat, dan sebaliknya  perkembangan budaya masyarakat 
akan mempengaruhi tingkat perkembangan pendidikan. 

  Pada proses perkembangan pendidikan tersebut, banyak nilai-
nilai budaya yang dapat dimanfaatkan, selain cukup banyak pula 
nilai-nilai budaya masyarakat dan orientasinya yang dapat 
menghambat perlembangan pendidikan. Oleh karena itu, sebagai 
praktisi dan pengelola pendidikan seyogyanya cermat 
mengantisipasi berbagai gejala yang terjadi yang dapat 
mempengaruhi lajunya tingkat perkembangan pendidikan tersebut. 

  Eksistensi pendidikan realitasnya ada ditengah kehidupan 
masyarakat, oleh karena itu antara pendidikan dan masyarakat 
memiliki hubungan ketergantungan yang sangat erat. Pendidikan 
mengabdikan seluruh eksistensinya kepada masyarakat dan 
masyarakat dengan segala norma-norma dan nilai-nilai budayanya 
menjadi semakin berkembang dan maju berkat kemajuan dibidang  
pendidikan. Pendidikan adalah sebuah upaya dan proses 
pematangan serta pendewasaan kehidupan masyarakat. Oleh 
karena itu, eksistensi lembaga-lembaga pendidikan harus selalu 
menyadari tugasnya yang sangat mendasar, yakni memformat 
Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul di tengah kehidupan 
masyarakat. 
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LATIHAN  
1. Essey 
  Agar Anda memiliki pemahaman yang lebih mendalam 

terhadap materi di atas, selesaikanlah tugas berikut ini ! 
  Melalui kajian hakikat pendidikan di atas, para mahasiswa 

akhirnya mampu menguasai hakikat pendidikan, pengertian 
pendidikan, batas awal dan batas akhir pendidikan, pendidikan 
sepanjang hayat, pendidikan sebagai ilmu, obyek ilmu 
pendidikan,dan pendidikan secara teoritis dan praktis.  

  Selanjutnya jelaskan hubungan antara pendidikan sebagai 
konsep yang bersifat teoritis dan sekaligus konsep yang bersifat 
implementasi (praktis). 

 
 Petunjuk Jawaban Latihan 
  Untuk dapat menjawab soal latihan di atas, Anda perlu (1) 

mengingat kembali  konsep pendidikan secara teoritis dan konsep 
pendidikan secara praktis (2) Berdiskusi dengan teman-teman 
dalam kelompok belajar tentang ilmu pendidikan yang bersifat 
teoritis dan ilmu pendidikan yang bersifat dapat diterapkan 
(praktis)  

 
2. Tes Formatif 
 Pilih satu jawaban yang paling tepat ! 
 1). Pendidikan dapat diartikan sebagai 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, dan 

 A. Kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 
 B.  Akhlak mulia,serta pengendalian emosi 
 C.  Sikap dan akhlak mulia 

 2).  UNESCO merumuskan pendidikan itu secara lebih luas yakni 
sebagai berikut,kecuali : 
A. Learning how to think (Belajar bagaimana berpikir) 
B. Learning how to do (Belajar bagaimana melakukan) 
C. Learning how to be (Belajar bagaimana menjadi) 
D. Learning how to remember (Belajar bagaimana 

mengingat) 
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 3). Pendidikan non formal berfungsi sebagai berikut,  
  A.  menambah, melengkapi, mengganti peran pendidikan 

formal. 
  B.  menambah, melengkapi, menyaingi peran pendidikan 

formal. 
  C.  menambah, mengurangi, mengganti peran pendidikan 

formal. 
  D. menyaingi peran pendidikan formal. 
 4). Pendidikan adalah proses pengembangan kemampuan dan 

perilaku manusia secara  
A. Keseluruhan 
B. Secara bagian-bagian 
C. Universal 
D. Heterogen 

 5).  Pendidikan merupakan proses yang berlangsung dalam pola 
kehidupan dan  
A. budaya masyarakat 
B. budaya komuniktas tertentu 
C. budaya individu 
D. budaya suku tertentu 

 6). Eksistensi lembaga-lembaga pendidikan harus selalu menyadari 
tugasnya yang sangat mendasar, yakni memformat Sumber 
Daya Manusia (SDM)  
A.  Yang unggul di tengah kehidupan masyarakat 
B. Yang efektif dan efisien 
C.  Yang dapat berdisiplin 
D.   yang memenuhi standar nasional pendidikan 

 7).  Filsafat Yunani kuno berpendapat, bahwa perbaikan 
masyarakat hanya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu 
memperbaiki sistem pendidikan., 
A.  Aristoteles 
B.  Van de Venter 
C.  Van de Bosch 
D.  Plato 

 8). Sebagaimana fungsi pendidikan pada umumnya, sekolah 
memiliki fungsi konservasi dan fungsi inovasi. Upaya-upaya 
sekolah dalam rangka melestarikan nilai-nilai sosial-budaya 
masyarakat disebut : 
A.  Fungsi konservasi, 
B.  Fungsi Normatif 
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C.  Fungs Deskripttif  
D. Fungsi Verifikatif 

 9). Sekelompok manusia yang berintegrasi secara terorganisasi, 
menempati daerah tertentu, dan mengikuti suatu cara hidup 
atau budaya tertentu, disebut : 
A.  Masyarakat 
B.  Manusia 
C. Kelompok  suku tertenu. 
D. Manusia 

 10). Pendidikan merupakan kunci awal bagi suatu negara untuk 
membuka akses ke arah pembangunan yang lebih baik. 
Walaupun sebuah negara memiliki sumber daya alam yang 
banyak, tetapi apabila tidak memiliki sumber daya manusia 
yang mampu mengelolanya, maka hasil sumber daya alam 
tersebut hanya dapat dinikmati sementara, karena sumber 
daya alam umumnya  
A.  Tidak dapat diperbaharui 
B.  Dapat diperbaharui 
C.  Dapat dilanjutkan 
D. Dapat ditingkatkan 

 
 11). Normatif yaitu memiliki cirri-ciri  dasar yang mendukung 

peraturan-peraturan dasar yang sudah baku.Misalnya: 
melestarikan kesenian daerah melalui  : 
A. pembinaan budaya setempat 

      B.  Proses Normatif . 
      C. Konsep Teoritis 
      D. Konsep Praktis 

 
 12). Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam 

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini 
disebutkan didalam : 
A.  Pasal 36 UU RI No. 20 Tahun 2003 
B.  Pasal 31 UU RI No. 20 Tahun 2003 
C.  Pasal 8 UU RI No. 8 Tahun 2001 
D.  Pasal 6 UU RI No. 2 Tahun 2002 

 
 13). Pola asuh orang tua yang mempunyai ciri, kekuasan orang tua 

dominan, anak tidak diakui sebagai pribadi, control terhadap 
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tingkah laku anak sangat ketat, orang tua menghukum anak 
juka tidak patuh, disebut dengan 

  A. Pola asuh deskriptif  
  B.  Pola asuh permisif, 
  C.  Pola asuh demokratis, 
  D.  Pola asuh otoriter 
 
 14). Kemajuan kehidupan masyarakkat terutama ditentukan oleh  
  A.  Bidang informasi dan penerangan 
  B. Bidang teknologi 
  C. Bidang pendidikan 
  D. Bidang ekonomi 
 
     15). Pendidikan adalah sebuah upaya dan proses pematangan serta 

pendewasaan kehidupan  
  A. Masyarakat 
  B. Individu 
  C. Komunitas tertentu 
  D. Kelompok terdidik 
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RINGKASAN  
 Manusia merupakan makhluk yang terus tumbuh dan berkembang. 
Oleh karena itu, manusia disepanjang kehidupannya selalu barusaha 
untuk meningkatkan taraf hidupnya, mengembangkan pengetahuan, 
kepribadian, maupun keterampilannya, secara sadar atau tidak sadar, 
maka selama itulah pendidikan berjalan terus. 
 Pendidikan akan mampu membuat manusia tumbuh dan 
berkembang sehingga berkemampuan, menjadi dewasa dan mandiri. 
Pendewasaan ini terus terjadi sepanjang hayat selama manusia itu 
menyadari keberadaannya yang bersifat hidup berkelanjutan (present 
continuou), proses yang terus berlangsung (on going process) atau 
proses menjadi (on becoming)seseorang didalam mencapai cita-citanya. 
       Melalui pendidikan, manusia tumbuh dan berkembang 
kemampuannya, meningkat mutu kehidupan dan martabatnya baik 
sebagai individu maupun sebagai bagian dari kehidupan social secara 
keseluruhan.Pendidikan telah berfungsi sebagai media pengembangan 
berbagai kemampuan dan keterampilan (skill), pembentuk watak serta 
peradaban bangsa, pemacu tumbuhkembangnya potensi diri manusia, 
sehingga menjadi manusia beriman, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 
cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis dan  
bertanggung jawab.  
 Fungsi pendidikan yang mulia itu telah menempatkan pendidikan 
sebagai ilmu, yang memiliki obyek , metode, dan sistematika yang pada 
hakikatnya juga dapat diaplikasikan untuk kemajuan peradaban dan 
kesejahteraan umat manusia. 
         Perbaikan masyarakat hanya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu 
memperbaiki sistem pendidikan. Van de Venter, tokoh politik etis atau 
balas budi, yang menjadi tonggak awal perkembangan munculnya 
golongan terpelajar Indonesia juga mengatakan, pendidikan yang 
diberikan kapada rakyat pribumi. 
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BAB II 
HAKIKAT MANUSIA 

 
 
A. Perbedaan Manusia dengan Makhluk Lain  
  Pertanyaan tentang berbagai kesamaan karakteristik esensial 

manusia  atau berbagai aspek hakekat manusia bukanlah objek studi 
ilmu (science), melainkan objek studi filsafat. Mencari pengertian dan 
aspek-aspek mengenai hakikat manusia merupakan tugas metafisika, 
lebih spesifik lagi adalah tugas antropologi (filsafat antropologi). 
Filsafat antropologi berupaya mengungkapkan gagasan-gagasan 
yang sifatnya mendasar tentang manusia, berupaya menemukan 
karakteristik yang sifatnya mendasar tentang manusia, berupaya 
menemukan karakteristik yang secara prinsipil (bukan gradual) 
membedakan manusia dari makluk lainnya.  

  Objek formal atau pertanyaan tersebut antara lain berkenaan 
dengan : (1) asal-usul keberadaan manusia, yang mempertanyakan 
apakah ber-ada-nya manusia di dunia ini hanya kebetulan saja 
sebagai hasil evolusi atau hasil ciptaan Tuhan? (2) Struktur metafisika 
manusia, apakah yang esensial dari manusia itu badannya atau 
jiwanya atau badan dan jiwa. (3) Berbagai karakteristik dan makna 
eksistensi manusia di dunia, antara lain berkenaan dengan 
individualitas dan sosialitas. 

  Berdasarkan uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa 
pengertian hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau 
konsep yang mendasar tantang manusia dan makna eksistensi 
manusia di dunia. Pengertian hakikat manusia berkenaan dengan 
“prinsip adanya” (principe de’etre) manusia. Dengan kata lain, 
pengetian hakikat manusia adalah seperangkat gagasan tentang 
“sesuatu yang olehnya” manusia memiliki karakteristik yang khas, 
“sesuatu yang olehnya” manusia memiliki karakteristik yang khas, 
“sesuatu yang olehnya” ia merupakan sebuah nilai yang unik, yang 
memiliki sesuatu martabat khusus” (Louis Leahy, 1985).  

  Ada  yang berpendapat bahwa perbedaan hakekat hewan dan 
hakekat manusia itu seperti terlihat pada tabel 1 sebagai berikut ; 
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Tabel 1 
Perbedaan Hakekat Manusia dan Hewan  

NO HEWAN MANUSIA 

1 Memiliki kemampuan siap pakai 
ketika lahir  

Ketika dilahirkan tidak berdaya 
sama sekali  

2 Makhluk biologis Makhluk biologis, individu dan 
sosial  

3 Punya instink  Potensi yang berkembang  

4 Bertindak menurut instink  Bertanggung jawab  

5 Tidak mengenal etika, estetika 
dan agama 

Punya etika, estetika, dan 
agama 

 
  Perbedaan hakekat manusia dan hakekat hewan diantaranya, 

bahwa;  
(1) Manusia dilahirkan dalam kondisi tidak berdaya, adapun hewan 

lahir dengan kemampuan siap pakai. 
(2) Manusia merupakan mahluk biologis, individu dan social, 

adapun hewan merupakan mahluk biologis. 
(3)  Manusia mempunyai [potensi yang terus berkembang,hewan 

tidak mempunyai potensi melainkan mempunyai instink   
(4) Manusia merupakan mahluk yang bertanggung jawab, adapun 

hewan bertindak sesuai dengan instinknya,bukan sesuai 
dengan tanggung jawabnya 

(5) Manusia mempunyai etika, estetika, dan agama, adapun hewan 
tidak pernah mengenal etika, estetika, dan agama 
 

B.  Hakekat Manusia  ditinjau dari berbagai sudut pandang Yang 
Berbeda 

 2.1.  Hakikat manusia ditinjau dari Segi Fenomenologis  : 
  Fenomenologis  memandang manusia dari gejala yang nampak 

yaitu :  
a. Manusia itu dilahirkan bebas.Bebas untuk menentukan 

pendapat, bersikap dan berperilaku sesuai dengan 
kemampuannya. 

b. Manusia lahir dibatasi dengan kodrat yang telah ditentukan 
Tuhan.Manusia mempunyqai kerterbatasan kodrati,apakah 
ia laki-laki atau perempuan, dll 
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c. Manusia memerlukan bantuan orang lain.Oleh karena itu 
manusia selalu memerlukan kontak dengan lain untuk 
saling menolong satu sama lain. 

d. Perkembangan manusia memerlukan waktu yang cukup 
panjang dibandingkan dengan hewan. Dalam 
perkembangannya ia memerlukan waktu cukup panjang 
untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. 

 
 2.2. Hakikat manusia ditinjau dari Segi Eksistensialis  : 
  Eksistensialis  memandang manusia sebagai berikut : 
  a. Manusia pada dasarnya mempunyai kemampuan untuk 

menyadari diri. Manusia dapat membedakan dirinya dan 
lingkungannya. 

   Manusia adalah subjek yang memiliki kesadaran 
(consciousness) dan penyadaran diri (self-awarness). Karena 
itu, manusia adalah subjek yang menyadari keberadaannya, 
ia mampu membedakan dirinya dengan segala sesuatu 
yang ada di luar dirinya (objek); selain itu manusia bukan 
saja mampu berpikir tentang diri dan alam sekitarnya, 
tetapi sekaligus sadar tentang pemikirannya.  

  b. Manusia mempunyai kemampuan untuk menerobos ruang 
dan waktu.Manusia tidak terikat pada ruang dan waktu,ia 
dapat menembus ingatannya pada masa lalu dan masa 
depan.Kemampuan menembus masa lalu dan masa depan 
inilah menjadikannya disebut sebagai makhkluk 
eksistensialis. 

  c.  Manusia mempunyai kemampuan untuk menilai baik dan 
buruk. Manusia mempunyai kata hati yang tajam apabila ia 
mampu membuat keputusan yang baik dan yang buruk 
bagi dirinya dan orang lain. 

  d. Ketajaman hati manussia biasanya diikuti dengan 
perbuatan yang sejalan dengan kata hatinya. 

  e. Manusia mempunyai kemampuan untuk bertanggung 
jawab dengan baik. Bertanggung jawab dalam hal ini 
komprehensif, baik untuk dirinya sendiri, pada sesame 
manusia dan juga pada Tuhan Yang Maha Esa 

 
 2.3.  Hakikat manusia ditinjau dari Segi Antropologis  : 
   Manusia dipandang sebagai makhluk paling sederhana 

yang kemudian berkembang menjadi makhluk paling sempurna. 
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C. Darwin dalam bukunya The Oriigin of The Spiciess 
menyebutkan bahwa “manusia merupakan makhluk paling 
sederhana yang kemudian berkembang menjadi makhluk paling 
komplek, dan menjadi nmakhluk paling komplek itu karena 
kebudayaan manusia” 

   Kebudayaan tercipta oleh manusia, tapi kemudian manusia 
itu sendiri dalam kehidupannya dipengartuhi oleh kebudayaan 
disekelilingnya Oleh karena itu wujud dan isi kebudayaan itu 
akan mewarnai kehidupan manusia, yang pada dasarnya adalah 
ciptaan manusia. Hal inilah yang menyebabkan bahwa manusia 
tidak dapat digeneralisasikan sepanjang ia sejalan dengan 
kebudayaannya. 

   Kita tak dapat memungkiri adanya proses perkembangan 
di alam semesta termasuk pada manusia, namun atas dasar 
keyakinan agama, kita tak dapat menerima pandangan yang 
menyatakan beradanya manusia di alam semesta sebagai hasil 
evolusi dari alam tanpa Pencipta. Di dalam metafisika 
khususnya dalam kosmologi, paham evolusionisme juga 
ditentang melalui argumen kosmologi. Argumen kosmologi 
menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada mesti mempunyai 
suatu sebab. Adanya alam semesta termasuk di dalamnya 
manusia adalah sebagai akibat. Dalam pengalaman hidup kita 
menemukan adanya rangkaian sebab-akibat, namun dalam hal 
ini mesti ada Sebab Pertama yang tidak disebabkan oleh yang 
lainnya. Sebab Pertama adalah sumber bagi sebab-sebab yang 
lain, tidak berada sebagai mated, melainkan sebagai "Pribadi" 
atau "Khalik". Argumen semacam ini antara lain dikemukakan 
oleh Muhammad Baqir Ash-Shadr (1991) dan Thomas Aquinas 
(Titus, et.al., 1959). 
 

   Manusia dapat dikatakan bermakna apabila ia dapat 
mewariskan nilai-nilai kebudayaan yang diciptakannya dan 
tentunya juga berkat kuasa sang Pencipta, mewariskan pada 
generasi penerusnya, dan disisi lain manusia tersebut dapat 
juga merekam nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi 
pendahulunya. Indonesia dengan Sila pertama Ketuhanan Yang 
Maha Esa dan juga Bhineka Tunggal Ika, memberi peluang bagi 
tiap warga Negara untuk mengokohkan keimanannya dan 
mengembangkan seluruh budaya yang ada di Indonesia. 
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 2.4.  Hakikat manusia ditinjau dari Segi Sosialis 
   Seorang Filosof Yunani pada tahun 1875 yaitu Comte 

menyebutkan bahwa  masyarakatlah yang menentukan 
individu. Baginya, manusia itu ada untuk masyarakat, dan 
masyarakatlah yang menentukan segala-galanya. 

   Compte memandang bahwa manusia itu bersifat non 
rasional. Oleh karena itu menurutnya Individual Liberty akan 
menimbulkan bahaya bagi keutuhan masyarakat itu sendiri. 
Demikian pula dalam kerhidupan masyarakat, tidak adapt 
berpendapat berbeda dengan apa yang telah ditetapkan oleh 
golongan masyarakat tertinggi. . 

   Dalam pendidikan, manusia diibaratkan sebagai benda 
kosong yang harus diisi. Makin diisi dengan berbagai ilmu, maka 
benda itu akan penuh. Manusia dipandang sebnagai makhluk 
yang tergantung kepada apa yang diisikan. Hal ini berarti 
kurang memperhatikan factor bakat dan minat yang ada pada 
diri manusia. Hal ini kurang tepat untuk dipergunakan dalam 
sistim pendidikan di Indonesia. Pendapat Comte cukup sulit 
untuk diterima, karena individu tidak diberi peluang untuk 
berkembang atau mengembangkan kreativitas dan minatnya 
sendiri. 

 
 2.5. Hakekat Manusia ditinjau dari segi Humanis 
   Dari segi humanistic, Carl Rogers berpendapat bahwa 

manusia itu memiliki dorongan untuk mengarahkan dirinya ke 
tujuan yang positif. Manusia itu, bersifat rasional. Oleh karena 
itu dalam berbagai hal, dapat menentukan nasibnya sendiri. Hal 
ini mengandung arti bahwa manusia memiliki  kemampuan 
untuk mengarahkan, mengatur dan  mengontrol dirinya sendiri 
apabila diberikan peluang untuk berkembang. Kehidupan 
manusia adalah kehidupan yang penuh dengan kemungkinan (a 
process of becoming)dan hal ini berjalan terus tidak pernah 
selesai sepanjang hayatnya. 

   Berkaitan dengan uraian di atas, maka proses 
pembentukan kepribadian manusia yang melihat manusia 
secara keseluruhan dalam menangani kesejarahannya, dari 
masa lalu, masa kini dan masa depan. Manusia bukan makhluk 
pasif yang memiliki pengalaman, melainkan juga makhluk yang 
mengolah pengalamannya. 
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   Berbeda dengan pendapat di atas, kaum behavioristik 
memandang manusia sepenuhnya adalah makhluk reaktif yang 
perilakunya dikontrol oleh factor-faktor yang dating dari luar. 
Jadi perilaku manusia ditentukan oleh pengaruh lingkungan, 
adapun manusia itu sendiri pasif. Banyak kritik terhadap konsep 
behavioristik ini, karena merendahkan derajat manusia dengan 
segala karakteristik, potensi-potensi, berkreasi, menetapkan 
tujuan, dan berbagai aktivitas lainnya. 

 
 2.6. Hakekat Manusia ditinjau dari segi Hak Asasi Manusia 
   Hakikat tugas dan tujuan hidup manusia tiada lain adalah 

menjadi manusia. Tugas dan tujuan hidup manusia adalah 
membangun atau "mengadakan" dirinya mendekati manusia 
ideal. Inilah yang dalam filsafat disebut self-realization (realisasi-
diri). Realisasi-diri erat hubungannya dengan pandangan 
tentang hakikat manusia, yang dapat kita pelajari dengan 
bersumber dari agama atau filsafat. Dengan bersumber dari 
filsafat, hendaknya kita maklumi bahwa "manusia menjadi 
manusia yang sebenarnya jika dapat merealisasikan hakikatnya 
secara total" (Henderson, 1959). Adapun sebagaimana telah 
Anda pahami melalui Kegiatan Belajar 2, manusia dapat menjadi 
manusia hanya melalui Pendidikan.    Implikasinya,    dalam    
rangka    mencari    pengertian    atau mendefmisikan tentang 
pendidikan sewajarnya bertolak dari suatu pandangan tentang 
manusia dan diarahkan kepada wujud manusia ideal 
berdasarkan pandangan tentang manusia yang dijadikan 
asumsinya. 

   Sebagaimana telah dinyatakan di muka, manusia bertugas 
dan bertujuan untuk menjadi manusia, sedangkan manusia 
dapat menjadi manusia hanya melalui pendidikan. Dalam 
konteks ini maka pendidikan dapat didefinisikan sebagai 
humanisasi (upaya memanusiakan manusia), yaitu suatu upaya 
dalam rangka membantu manusia (peserta didik) agar mampu 
hidup sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Selanjutnya, 
mengingat bahwa manusia menjadi manusia yang sebenarnya 
jika ia dapat merealisasikan hakikatnya secara total maka 
pengertian pendidikan sebagai upaya membantu manusia agar 
ia mampu hidup sesuai dengan martabat kemanusiaannya itu 
mesti Anda hubungkan dengan makna berbagai aspek hakikat 
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manusia sebagaimana telah dipelajari dalam Kegiatan Belajar 1. 
Silakan Anda mencoba untuk menghubungkannya! 

 
C.  Hubungan Hakekat Manusia dengan Hak Asasi Manusia  
  Manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa; manusia adalah 

kesatuan badani-rohani yang hidup dalam ruang dan waktu, sadar 
akan diri dan lingkungannya, mempunyai berbagai kebutuhan, 
insting, nafsu serta tujuan hidup; manusia memiliki berbagai potensi, 
yaitu potensi untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berbuat baik, cipta, rasa, karsa, dan karya, adapun dalam 
eksistensinya manusia memiliki aspek individualitas, sosialitas, 
kultural, moralitas, dan religius. Mesti Anda perhatikan 
sesungguhnya sosok manusia ini adalah sosok manusia ideal, sosok 
manusia yang dicita-citakan atau yang menjadi tujuan, sosok 
manusia yang belum terwujud melainkan yang mesti diupayakan 
untuk diwujudkan. 

  Dalam hal ini berarti manusia lahir dengan potensi, ia lahir 
belum terspesialisasi seperti hewan atau binatang, dan bahwa 
perkembangannya bersifat terbuka. Implikasi dari pandangan 
tentang berbagai aspek hakikat manusia tersebut, sebagai Hak Asasi 
Manusia atau sebagai upaya membantu manusia agar mampu hidup 
sesuai dengan martabat kemanusiaannya maka pendidikan 
sewajarnya diupayakan dengan tujuan untuk membantu 
mengembangkan berbagai potensi yang ada pada manusia.  

  Hakikat tugas dan tujuan hidup manusia tiada lain adalah 
menjadi manusia. Tugas dan tujuan hidup manusia adalah 
membangun atau "mengadakan" dirinya mendekati manusia ideal. 
Inilah yang dalam filsafat disebut self-realization (realisasi-diri). 
Realisasi-diri erat hubungannya dengan pandangan tentang hakikat 
manusia, yang dapat kita pelajari dengan bersumber dari agama 
atau filsafat. Dengan bersumber dari filsafat, hendaknya kita 
maklumi bahwa "manusia menjadi manusia yang sebenarnya jika 
dapat merealisasikan hakikatnya secara total" (Henderson, 1959). 

  Manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa; manusia adalah 
kesatuan badani-rohani yang hidup dalam ruang dan waktu, sadar 
akan diri dan lingkungannya, mempunyai berbagai kebutuhan, 
insting, nafsu serta tujuan hidup; manusia memiliki berbagai potensi, 
yaitu potensi untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berbuat baik, cipta, rasa, karsa, dan karya, adapun dalam 
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eksistensinya manusia memiliki aspek individualitas, sosialitas, 
kultural, moralitas, dan religius.  

  Dengan segala potensi yang dimilikinya, dari zaman ke zaman 
manusia terus berupaya untuk mampu mempertahankan 
eksistensinya dan terus menerus menuju peradaban yang semakin 
maju dan kompleks.Sejalan dengan itu, tugas dan tujuan hidup 
manusia adalah membangun atau "mengadakan" dirinya mendekati 
manusia ideal. Inilah yang dalam filsafat disebut self-realization 
(realisasi-diri). Realisasi-diri erat hubungannya dengan pandangan 
tentang hakikat manusia, yang dapat kita pelajari dengan bersumber 
dari agama atau filsafat. Dengan bersumber dari filsafat, hendaknya 
kita maklumi bahwa "manusia menjadi manusia yang sebenarnya jika 
dapat merealisasikan hakikatnya secara total" (Henderson, 1959). 
Manusia dapat menjadi manusia hanya melalui Pendidikan.    
Implikasinya, dalam rangka mencari pengertian atau mendefmisikan 
tentang pendidikan sewajarnya bertolak dari suatu pandangan 
tentang manusia dan diarahkan kepada wujud manusia ideal 
berdasarkan pandangan tentang manusia yang dijadikan asumsinya. 

  Sebagaimana telah dinyatakan di muka, manusia bertugas dan 
bertujuan untuk menjadi manusia, sedangkan manusia dapat 
menjadi manusia hanya melalui pendidikan. Dalam konteks ini maka 
pendidikan dapat didefinisikan sebagai humanisasi (upaya 
memanusiakan manusia), yaitu suatu upaya dalam rangka 
membantu manusia (peserta didik) agar mampu hidup sesuai 
dengan martabat kemanusiaannya. Selanjutnya, mengingat bahwa 
manusia menjadi manusia yang sebenarnya jika ia dapat 
merealisasikan hakikatnya secara total maka pengertian pendidikan 
sebagai upaya membantu manusia agar ia mampu hidup sesuai 
dengan martabat kemanusiaannya. 

  Manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa; manusia adalah 
kesatuan badani-rohani yang hidup dalam ruang dan waktu, sadar 
akan diri dan lingkungannya, mempunyai berbagai kebutuhan, 
insting, nafsu serta tujuan hidup; manusia memiliki berbagai potensi, 
yaitu potensi untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berbuat baik, cipta, rasa, karsa, dan karya, adapun dalam 
eksistensinya manusia memiliki aspek individualitas, sosialitas, 
kultural, moralitas, dan religius. Mesti Anda perhatikan 
sesungguhnya sosok manusia ini adalah sosok manusia ideal, sosok 
manusia yang dicita-citakan atau yang menjadi tujuan, sosok 
manusia yang belum terwujud melainkan yang mesti diupayakan 
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untuk diwujudkan. Dalam hal ini berarti manusia lahir dengan 
potensi, ia lahir belum terspesialisasi seperti hewan atau binatang, 
dan bahwa perkembangannya bersifat terbuka. Implikasi dari 
pandangan tentang berbagai aspek hakikat manusia tersebut, 
sebagai humanisasi atau sebagai upaya membantu manusia agar 
mampu hidup sesuai dengan martabat kemanusiaannya maka 
pendidikan sewajarnya diupayakan dengan tujuan untuk membantu 
mengembangkan berbagai potensi yang ada pada manusia. 
Contohnya adalah mengembangkan potensi untuk mampu beriman 
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, potensi untuk mampu 
berbuat atau berperilaku baik, potensi untuk mampu hidup sehat, 
potensi cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Adapun semua potensi 
tersebut harus dikembangkan secara menyeluruh dan terpadu 
dalam konteks aspek keberagamaan, moralitas, individualitas, 
sosialitas, dan keberbudayaan. 

  Demi pencapaian tujuan ini, pendidikan tidak hanya 
berlangsung pada satu tahap perkembangan saja, melainkan harus 
dilaksanakan sepanjang hayat. Pendidikan tidak cukup dilaksanakan 
di dalam salah satu lingkungan. pendidikan saja, melainkan di 
berbagai lingkungan pendidikan. Selain itu, materi dan cara-cara 
(metode) pendidikannya pun perlu dipilih atas dasar asumsi tentang 
hakikat manusia dan tujuan pendidikan yang diturunkan 
daripadanya. Pendidikan adalah upaya menuntun anak sejak lahir 
untuk mencapai kedewasaan jasmani dan rohani, dalam interaksi 
alam beserta lingkungan sekitar tempat dimana dia berada. 

  Dalam pendidikan terdapat tiga hal penting yaitu aspek kognitif 
(berpikir), aspek gerak ( psikomotorik ) dan aspek afektif (merasa). 
Sebagai ilustrasi, saat kita mempelajari sesuatu maka di dalamnya 
tidak saja proses berpikir yang ambil bagian tapi juga ada unsur-
unsur yang berkaitan dengan mengekspresikan rasa suka tersebut, 
perasaan seperti semangat, suka dan lain-lain. 

  Pendidikan secara umum bertujuan membantu manusia 
menemukan akan hakekat kemanusiaannya. Maksudnya, pendidikan 
harus mampu mewujudkan manusia seutuhnya. Pendidikan 
berfungsi melakukan proses penyadaran terhadap manusia untuk 
mampu mengenal, mengerti dan memahami relitas kehidupan yang 
ada di sekelilingnya. Dengan adanya pendidikan, diharapkan manusia 
mampu menyadari potensi yang ia miliki sebagi makhluk yang 
berfikir. Potensi yang dimaksud adalah potensi ruhaniyah (spiritual), 
nafsiyah (jiwa), aqliyah (pikiran) dan jasmaniyah (tubuh). Dengan 
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melakukan proses berfikir manusia akan menemukan eksistensi 
kehadirannya sebagai makhluk yang telah diberi akal oleh Tuhan 
Yang Maha Esa. 

 
D. Hubungan Hakekat Manusia dengan Kebutuhan terhadap 

Pendidikan 
  Hak adalah milik manusia karena naturanya, namun karena 

natura ini adalah natura sosial maka dengan apa yang dianggap 
sebagai hak diwajibkan mengakui hak orang lain  begitulah 
pernyataan dari Jauh Locke, sedangkan menurut Noah Webster 
seorang pemikir besar Amerika menyatakan , pemerintah dispotik 
akan membatasi pendidikan karena kawatir kekuasaannya lama 
kelamaan berkurang. Hak asasi adalah hak yang dasar atau pokok. 
Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang alamiah yang tidak 
dapat dicabut karena ini adalah karunia Tuhan. Hak-hak tersebut 
antara lain hak hidup, kebebasan dan mengejar kebahagiaan.   
Disamping itu hak asasi meliputi kebebasan berbicara, kebebasan 
beragama, kebebasan berkumpul dan berserikat.  Menurut Thomas 
Jefferson pendidikan adalah syarat mutlak dari kemerdekaan, ia juga 
menegaskan bahwa nodal utama kekuatan politik berada pada 
rakyat, yaitu rakyat yang menguasai pengetahuan dan informasi.  

       Pendidikan sebagai upaya agar manusia memperoleh hak-haknya 
yang asasi. Menurut sejarah, di negara-negara Eropa mula-mula 
muncul masalah mengenai hak-hak manusia yang telah diinjak-injak 
oleh pemerintahan monarki atau absolutisme. Sebab itu, pada 
mulanya yang menjadi masalah pokok mengenai pendidikan ialah 
bagaimana individu itu memperoleh hak-haknya yang asasi. Karena 
itu, pula tugas negara adalah menjamin berkembangnya hak-hak 
individu tersebut. Hal ini antara lain terlihat dalam pemikiran filsuf 
Prancis, Condorcet pada akhir abad ke-18. la menyatakan adalah 
merupakan tugas negara untuk memberikan hak-hak yang 
diperlukan setiap individu dalam memperoleh hak-hak asasinya dan 
di mana individu itu dapat mengembangkan kemampuannya yang 
relevan oleh alam kepadanya. Dengan diperolehnya kesempatan 
tersebut maka warga negara itu mempunyai kesamaan yang aktual 
dan oleh sebab itu dia dapat memberikan kemampuannya kepada 
negara. Menurut Condorcet inilah tujuan pokok pendidikan nasional, 
dan dilihat dari segi ini pendidikan merupakan tugas pemerintah 
yang adil (H.A.R., Tilaar: 1995)." 
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  Hak Asasi sebagai Dasar Demokrasi Pendidikan. Lahirnya republik 
modern pertama di dunia, yaitu Amerika Serikat pada tahun 1776, 
belum disertai dengan perubahan dalam bidang pendidikan. Noah 
Webster seorang pemikir besar Amerika menyatakan bahwa 
konstitusi Amerika berbentuk Republik, tetapi undang-undang 
pendidikannya masih tetap monarki. Hal ini dinyatakan Webster oleh 
sebab menurut beliau, pemerintahan dispotik akan membatasi 
pendidikan karena khawatir kekuasaannya lama kelamaan akan 
berkurang, sedangkan suatu pemerintahan Republik justru terletak 
pada rakyatnya, yaitu rakyat yang sadar akan hak-hak dan 
wajibannya. Adalah Thomas Jefferson yang menyatakan dengan 
tegas bahwa modal utama kekuatan politik berada pada rakyat, 
yaitu rakyat yang menguasai pengetahuan dan informasi. Menurut 
Jefferson pendidikan adalah rat mutlak dari kemerdekaan. Tanpa 
pendidikan kemerdekaan menjadi tidak mungkin. Gagasan 
equalitarianisme Jefferson yang mengagungkan konsep rakyat biasa 
(the common man) ini memang belum sepenuhnya diterima oleh 
kesadaran politik pada waktu itu. Perjuangan kemerdekaan Amerika 
meletakkan dasar-dasar pada kesamaan hak ekonomi dan politik 
manusia biasa. Berdasarkan asumsi bahwa tidak ada manusia yang 
lebih dari manusia yang lain maka setiap manusia mempunyai hak 
yang sama, demikian pula di dalam pendidikan. Demikianlah gagasan 
Andrew Jackson. Dari perkembangan hak-hak pendidikan ini pada 
abad ke-19 mulailah terbentuk sistem pendidikan rakyat di Amerika 
Serikat di bawah pimpinan Horace Mann di Massachussets, Henry 
Barnard di Connecticut, yang menunjukkan lahirnya suatu sistem 
pendidikan rakyat dengan kewajiban belajar. 

  Model pendidikan yang demokratis juga mendapatkan 
dasarnya dari John Dewey dalam bukunya Democracy and Education 
(1916). Dewey menyatakan bahwa demokrasi merupakan sesuatu 
yang lebih dari pada suatu pengertian politik; demokrasi merupakan 
suatu kehidupan bersama yang saling berkaitan dan saling 
mengkomunikasikan pengalaman. Suatu masyarakat hanya akan ada 
karena suatu komunikasi karena saling membagi pengetahuan, dan 
itulah kriteria etis suatu masyarakat yang baik. Jadi, demokrasi dan 
pendidikan merupakan dua muka dari suatu mata uang, demokrasi 
tidak dapat hidup tanpa pendidikan, sebaliknya pendidikan yang 
baik tidak akan hidup dalam suatu masyarakat yang tidak 
demokratis. Tahun 1982 Mortimer J. Adler atas nama anggota-
anggota Paideia menyatakan: kita secara politik adalah suatu 
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masyarakat tanpa kelas. Rakyat kita secara keseluruhanlah yang 
merupakan kelas yang memerintah kita. Oleh karena itu, kita harus 
merupakan suatu masyarakat tanpa kelas di bidang pendidikan. 
Makna yang paling dalam dari persamaan sosial adalah kualitas 
kehidupan Vang sama bagi semua, yang menuntut kualitas 
penyekolahan yang sama bagi semua (Mortimer J. Adler, 1982). 

  Pendidikan sebagai Hak Setiap Warga Negara. Hak untuk 
mendapatkan Pendidikan bagi setiap warga negara tertuang dalam 
Pasal 31 UUD Rl 1945, sebagai berikut. 
a. Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan. 
b. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan 

pemerintah wajib membiayainya.  
c. Pemerintah mengusahakan    dan  menyelenggarakan    satu    

sistem pendidikan nasional, dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.  

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

 
  Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dinyatakan bahwa "pendidikan diselenggarakan secara 
demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan 
menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, 
dan kemajemukan bangsa" (ayat I, Pasal 4). Selanjutnya, ayat (1) 
Pasal 5 menyatakan: "Setiap warga negara mempunyai hak yang 
sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu". 

  Berkenaan dengan hak warga negara untuk mendapatkan 
pendidikan sebagaimana dikemukakan di atas, terdapat kewajiban 
dari pihak orang tua, masyarakat dan pemerintah untuk dapat 
mewujudkannya dan sebagai jaminan atas hak tersebut, dalam Pasal 
7 UU RI Nomor 20 Tahun 2003 ditegaskan: "Orang tua dari anak usia 
wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada 
anaknya". Sedangkan "masyarakat berkewajiban memberikan 
dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan" (Pasal 
9). Adapun kewajiban pemerintah diatur dalam Pasal 11 sebagai 
berikut.  
a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan 

dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan 
yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.  
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b. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin 
tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap 
warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas 
tahun. 

  Hak untuk mendapatkan pendidikan bagi warga negara telah 
dinyatakan sejak tanggal 18 Agustus 1945 ketika PPKI menetapkan 
UUD 1945 sebagai dasar konstitusional negara Indonesia. Adapun 
kewajiban belajar telah sahakan gejak 1950 hingga sekarang, 
sekalipun terdapat berbagai kendala dan pelaksanaannya. 

 
D. RANGKUMAN 
  Permasalahan tentang hakikat manusia merupakan objek studi 

salah satu cabang metafisika, yaitu antropologi (filsafat 
antropologi). Hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau 
konsep yang mendasar tentang manusia dan makna eksistensi 
manusia di dunia. Pengertian hakikat manusia berkenaan dengan 
"prinsip adanya" (principe de 'ere) manusia. 

  Aspek-aspek hakikat manusia, meliputi asal-usulnya, strukrur 
metafisiknya, serta karakteristik dan makna eksistensinya di dunia. 

  Manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa, atas dasar 
keimanan hal ini jelas kita akui dan kita pahami; dalam filsafat hal ini 
didukung oleh argumen kosmologi, sedangkan secara faktual 
terbukti dengan adanya fenomena kemakhlukan yang dialami 
manusia. 

  Manusia adalah kesatuan badani-rohani, hidup dalam ruang dan 
waktu, sadar akan diri dan lingkungannya, mempunyai berbagai 
kebutuhan, insting, nafsu, dan tujuan hidup. Manusia memiliki 
berbagai potensi, yaitu potensi unruk mampu beriman dan bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbuat baik, cipta, rasa, karsa, dan 
karya. 

  Dalam eksistensinya manusia memiliki berbagai aspek 
kehidupan individualitas, sosialitas, kultural, moralitas, dan religius. 
Semua itu, mengimplikasikan interaksi atau komunikasi, historisitas, 
dan dinamika. 

  Hakekat manusia adalah makhluk yang memiliki tenaga dalam 
yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-
kebutuhannya. Individu yang memiliki sifat rasional yang 
bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial. Manusia     
yang mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif mampu 
mengatur dan mengontrol dirinya dan mampu menentukan 
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nasibnya. Makhluk yang dalam proses menjadi berkembang dan 
terus berkembang tidak pernah selesai (tuntas) selama hidupnya. 
Individu yang dalam hidupnya selalu melibatkan dirinya dalam usaha 
untuk mewujudkan dirinya sendiri, membantu orang lain dan 
membuat dunia lebih baik untuk ditempati.  Suatu keberadaan yang 
berpotensi yang perwujudanya merupakan ketakterdugaan dengan 
potensi yang tak terbatas. Makhluk Tuhan yang berarti ia adalah 
makhluk yang mengandung kemungkinan baik dan jahat. Individu 
yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan turutama lingkungan 
sosial, bahkan ia tidak bisa berkembang sesuai dengan martabat 
kemanusaannya tanpa hidup di dalam lingkungan sosial. 

  Manusia dan Hak Asasi Manusia. Manusia adalah makhluk 
Tuhan Yang Maha Esa; manusia adalah kesatuan badani-rohani yang 
hidup dalam ruang dan waktu, sadar akan diri dan lingkungannya, 
mempunyai berbagai kebutuhan, insting, nafsu serta tujuan hidup; 
manusia memiliki berbagai potensi, yaitu potensi untuk beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbuat baik, cipta, rasa, 
karsa, dan karya, adapun dalam eksistensinya manusia memiliki 
aspek individualitas, sosialitas, kultural, moralitas, dan religius. Mesti 
Anda perhatikan sesungguhnya sosok manusia ini adalah sosok 
manusia ideal, sosok manusia yang dicita-citakan atau yang menjadi 
tujuan, sosok manusia yang belum terwujud melainkan yang mesti 
diupayakan untuk diwujudkan. Dalam hal ini berarti manusia lahir 
dengan potensi, ia lahir belum terspesialisasi seperti hewan atau 
binatang, dan bahwa perkembangannya bersifat terbuka. Implikasi 
dari pandangan tentang berbagai aspek hakikat manusia tersebut, 
sebagai humanisasi atau sebagai upaya membantu manusia agar 
mampu hidup sesuai dengan martabat kemanusiaannya maka 
pendidikan sewajarnya diupayakan dengan tujuan untuk membantu 
mengembangkan berbagai potensi yang ada pada manusia. 

  Manusia dan Pendidikan. Pendidikan dapat kita defmisikan 
sebagai humanisasi atau upaya memanusiakan manusia, yaitu suatu 
upaya membantu manusia untuk dapat bereksistensi sesuai dengan 
martabatnya sebagai manusia. Sebab manusia menjadi manusia 
yang sebenarnya jika ia mampu merealisasikan hakikatnya secara 
total maka pendidikan hendaknya merupakan upaya yang 
dilaksanakan secara sadar dengan bertitik tolak pada asumsi 
tentang hakikat manusia. 

  Hidup bagi manusia bukan sekadar hidup sebagaimana 
hidupnya tumbuhan atau hewan, melainkan hidup sebagai manusia. 
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Hak hidup bagi manusia mengimplikasikan hak untuk mendapatkan 
pendidikan. Hak inilah yang diperjuangkan berbagai organisasi 
internasional belakangan ini untuk dimasukkan sebagai tambahan 
daftar hak asasi manusia. 

  Sebab hak asasi manusia diinjak-injak oleh penguasa 
pemerintahan monarki dan absolutisme, tercatat dalam sejarah di 
Eropa, pada awalnya melalui pendidikan hak asasi diupayakan agar 
diperoleh setiap individuwarga negara. Selanjutnya, hak asasi 
manusia mengimplikasikan hak pendidikan dan demokrasi 
pendidikan. Pendidikan mesti bersifat demokratis, dan 
dilaksanakanlah kewajiban belajar. Mengenai hal ini, sehari setelah 
proklamasi kemerdekaannya, bangsa Indonesia telah menyatakan 
bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara. Sekalipun 
menghadapi berbagai kendala, program wajib belajar telah dimulai 
sejak tahun 1950 dan sampai kini terus diupayakan. Orang tua, 
masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah mernpunyai hak 
dan kewajiban dalam bidang pendidikan sebagai jaminan akan hak 
pendidikan bagi setiap individu atau warga negara. Hal ini 
sebagaimana dinyatakan dalam UU Rl No. 20 Tahun 2003. 

 
E. LATIHAN 
  Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di 

atas, kerjakan latihan berikut! 
 1. Setelah selesai mempelajari uraian materi dalam kegiatan 

belajar ini, coba Anda rumuskan tentang (1) definisi hakilat 
manusia, dan (2) delapan aspek hakikat manusia. 

 2. Masih banyaknya anak-anak jalanan yang karena kendala 
ekonomi belum dapat mengikuti wajib belajar semblilan tahun 
adalah kasus belum diperolehnya ha katas pendidikan oleh 
mereka. Apakah pendidikan tersebut benar-bebar meruapakan 
hak mereka? Coba rumuskan alasan-alasannya! 
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Petunjuk Jawaban latihan 
Untuk menjawab soal latiahan di atas perlu mengingat kembali objek 
formal antropologi filsafat dan berbagai hal yang sifatnya prinsipil atau 
esensial membedakan manusia dari yang lainnya.  
 
TES FORMATIF 1 
Pilihlah satu jawaban yang paling tepat. 
1. Di bawah ini yang bukan merupakan asas antropologis yang 

mendasari kesimpulan bahwa manusia mungkin didik atau dapat 
didik adalah asas… 
a. Dinamika 
b. Potensialitas 
c. Individualitas 
d. Sosialitas 
e. Akuntabilitas 

2. Pendidikan bersifat normatif artinya adalah… 
a. Pendidikan dilaksanakan berdasarkan sistem nilai dan norma 

tertentu, serta diarahkan untuk mewujudkan manusia ideal 
b. Pendidikan dilaksanakan sepanjang hayat (long live education) 
c. Pendidikan dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi 
d. Pendidikan dilaksanakan berdasarkan keinginan pemerintah 

dan masyarakat 
e. Pendidikan dilaksanakan hanya untuk membantu masyarakat 

miskin 
3. Manusia belum selesai menjadi manusia, ia dibebani keharusan 

untuk menjadi manusia, tetapi ia tidak sendirinya menjadi manusia, 
adapun untuk menjadi manusia ia memerlukan pendidikan atau 
harus didik. “Man can become man through education only.” Teori 
pendidikan di atas merupakan pernyataan dari… 
a. M.J. Langeveld 
b. Immanuel Kant 
c. Henderson 
d. Gehlen 
e. M.I Soelae 

4. Dalam istilah Martin Heidegger benda-benda disebut sebagai yang 
berada (Seinde) dan bahwa benda-benda itu hanya “vorhanden” 
artinya adalah… 
a. Hanya terletak begitu saja di depan orang dan adanya 

hubungan dengan orang itu 
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b. Hanya terletak begitu saja di depan orang, tanpa adanya 
hubungan dengan orang itu 

c. Hanya terletak begitu saja tanpa diperhatikan oleh orang itu 
d. Manusia memiliki peran dan tanggung jawab atas keberadaan 

dirinya dan benda-benda di sekitarnya 
e. Manusia dan benda-benda di sekitar saling berinteraksi 

membentuk hubungan simbiosis mutualisme 
5. Sebagai insan sosial manusia hidup bersama dengan sesamanya, ia 

butuh bergaul dengan orang lain. Pernyataan di atas merupakan 
asas antropogis, yaitu … 
a. Asas moralitas 
b. Asas sosialitas 
c. Asas individualitas 
d. Asas potensialitas 
e. Asas semuanya benar 

6. Asas-asas perlunya pendidikan bagi manusia sebagai implikasi dari 
hakikat manusia terhadap perlunya pendidikan, kecuali… 
a. Manusia sebagai makhluk yang belum selseai 
b. Tugas dan tujuan manusia adalah menjadi manusia 
c. Perkembangan manusia bersifat terbuka 
d. Jawaban a, b, dan c benar 
e. Perkembangan manusia bersifat tertutup 

7. Istilah etnolog merupakan istilah yang diberikan kepada para ahli 
ilmu… 
a. Ilmu kesehatan 
b. Ilmu psikologi 
c. Ilmu geologi 
d. Ilmu bangsa-bangsa 
e. Ilmu budaya 

8. Berikut ini makna manusia sebagai makhluk yang belum selesai, 
kecuali… 
a. Manusia tidak mampu menciptakan dirinya sendiri 
b. Manusia membutuhkan manusia lain untuk bersosialisasi 
c. Manusia memiliki tanggung jawab atas keberadaan dirinya 
d. Manusia secara aktif mengadakan dirinya untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya 
e. Manusia merupakan makhluk hidup yang tidak membutuhkan 

orang lain 
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9. Kemampuan bersosialisasi, kesadaran akan tujuan hidup dan 
kemampuan untuk hidup tidak dibawa manusia sejak kelahirannya 
melainkan harus diperoleh melalui… 
a. Proses politik 
b. Proses ekonomi 
c. Proses akulturasi budaya 
d. Proses pendidikan 
e. Proses hukum 

10. Manusia itu sebagai animal educandum dan ia memang adalah 
animal educabile, pernyataan di atas merupakan hasil dari studi 
fenomenologis yang dilakukan oleh… 
a. M.J. Langeveld 
b. Immanuel Kant 
c. C.A. Van Versen 
d. Hendersen 
e. Gehlen 

 
 
Cocokanlah jawaban Anda dengan kunci jawaban Tes Formatif I yang 
terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. 
Kemudian, gunakan runus berikut untuk mengetahui tingkat penguasan 
Anda terhadap materi Kegiatan belajar 1. 
 
Tingkat penguasan = Jumlah jawaban yang benar x 100% 
                                               Jumlah soal 
Arti tingkat penguasaan:  
90 - 100%  =  baik sekali  
80 -   89%  =  baik  
70 -   79%  =  cukup  
    <   70%  =  kurang 
 
 Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat 
meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. Bagus! Jika masih di bawah 80%, 
Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang 
belum dikuasai. 
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BAB III 
HAKIKAT MANUSIA DALAM DIMENSI PENDIDIKAN 

 
 
A.  Hakekat Manusia Dipandang dari Dimensi Pendidikan 
  Berdasarkan dimensi pendidikan, manusia dipandang dari 

berbagai sudut,yaitu: 
1. Manusia sebagai Makhluk Tuhan 

   Manusia adalah mahluk Alloh yang paling sempurna. 
Kesempurnaan manusia ini merupakan konsekuensi dari fungsi 
dan tugas mereka sebagai khalifah dimuka bumi ini. Al-Quran 
menerangkan bahwa manusia berasal tanah dengan 
mempergunakan bermacam-macam istilah, seperti : Turab, 
Thien, Shal-shal, dan Sualalah.  

   Manusia adalah subjek yang memiliki kesadaran 
(consciousness) dan penyadaran diri (self-awarness). Karena itu, 
manusia adalah subjek yang menyadari keberadaannya, ia 
mampu membedakan dirinya dengan segala sesuatu yang ada 
di luar dirinya (objek); selain itu manusia bukan saja mampu 
berpikir tentang diri dan alam sekitarnya, tetapi sekaligus sadar 
tentang pemikirannya.  

   Terdapat dua pandangan filsafat yang berbeda tentang 
asal-usul alam semesta, yaitu (1) Evolusionisme dan (2) 
Kreasionisme.  Menurut Evolusionisme, alam semesta menjadi 
ada bukan karena diciptakan oleh sang pencipta atau prima 
causa, melainkan ada dengan sendirinya, alam semesta 
berkembang   dari   alam   itu   sendiri   sebagai   hasil   evolusi.   
Sebaliknya, Kreasionisme menyatakan bahwa adanya alam 
semesta adalah sebagai hasil ciptaan suatu Creative Cause atau 
Personality - yang kita sebut sebagai Tuhan YME (J. Donal 
Butler, 1968). Bertolak dari pandangan tersebut, secara umum 
ada dua pandangan yang berbeda pula tentang asal-usul 
manusia. Menurut Evolusionisme beradanya manusia di alam 
semesta adalah sebagai hasil evolusi. Hal ini, antara lain dianut 
oleh Herbert Spencer (S.E. Frost Jr., 1957) dan Konosuke 
Matsushita (1997). Sebaliknya Kreasionisme menyatakan bahwa 
beradanya manusia di alam semesta sebagai makhluk (ciptaan) 
Tuhan. Filsuf yang berpandangan demikian, antara lain Thomas 
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Aquinas (S.E. Frost Jr., 1957) dan Al-Ghazali (Ali Issa Othman, 
1987). 

   Kita tak dapat memungkiri adanya proses evolusi di alam 
semesta termasuk pada manusia, namun atas dasar keyakinan 
agama, kita tak dapat menerima pandangan yang menyatakan 
beradanya manusia di alam semesta sebagai hasil evolusi dari 
alam tanpa Pencipta. Di dalam metafisika khususnya dalam 
kosmologi, paham evolusionisme juga ditentang melalui 
argumen kosmologi. Argumen kosmologi menyatakan bahwa 
segala sesuatu yang ada mesti mempunyai suatu sebab. Adanya 
alam semesta termasuk di dalamnya manusia adalah sebagai 
akibat. Dalam pengalaman hidup kita menemukan adanya 
rangkaian sebab-akibat, namun dalam hal ini mesti ada Sebab 
Pertama yang tidak disebabkan oleh yang lainnya. Sebab 
Pertama adalah sumber bagi sebab-sebab yang lain, tidak 
berada sebagai mated, melainkan sebagai "Pribadi" atau 
"Khalik". Argumen semacam ini antara lain dikemukakan oleh 
Muhammad Baqir Ash-Shadr (1991) dan Thomas Aquinas (Titus, 
et.al., 1959). 

   Oleh karena manusia berkedudukan sebagai makhluk 
Tuhan YME maka dalam pengalaman hidupnya terlihat bahkan 
dapat kita alami sendiri adanya fenomena kemakhlukan (M.I. 
Soelaeman, 1988). Fenomena kemakhlukan ini, antara lain 
berupa pengakuan atas kenyataan adanya perbedaan kodrat 
dan martabat manusia daripada Tuhannya. Manusia merasakan 
dirinya begitu kecil dan rendah di hadapan Tuhannya Yang 
Maha Besar dan Maha Tinggi. Manusia mengakui 
keterbatasannya dibanding Tuhannya yang Maha Maha 
Perkasa. Manusia serba tidak tahu, sedangkan Tuhan serba 
Maha Tahu. Manusia bersifat fana, sedangkan Tuhan bersifat 
abadi, manusia merasakan kasih sayang TuhanNya, namun ia 
pun tahu begitu pedih siksaNya. Semua itu melahirkan rasa 
cemas dan takut pada diri manusia terhadap Tuhannya. Tetapi 
di balik itu diiringi pula dengan rasa kagum, rasa hormat, dan 
rasa segan karena Tuhannya begitu luhur dan suci. Semua itu 
menggugah kesediaan manusia untuk bersujud dan berserah 
diri kepada PenciptaNya. Selain itu, menyadari akan maha kasih 
sayangnya Sang Pencipta maka kepadaNyalah manusia 
berharap dan berdoa.  
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   Sang pemilik bumi beserta isinya ini akan dirasakan dekat 
dengan manusia, karena dengan atau tanpa sadar manusia 
selalu memohon dan mengadukan segala peristiwa yang terjadi 
pada dirinya. Dialah Alloh, pemilik seluruh dunia beserta isinya. 
Mengenal-Nya dengan mengkaji Asmaul Husna menjadikan kita 
lebih dekat dan yakin dalam beribadah hanya semata untuk 
bertemu denganNya dan mendapatkan rahmat serta RidhoNya. 

  
 2.  Manusia sebagai Kesatuan Badan-Roh 
   Aspek apakah  yang  esensial  pada  diri  manusia   itu, 

badannya  ataukah jiwanya? Untuk membahas hal ini, ada 
empat aliran yang akan dipelajari, yaitu Materialisme,   
Idealisme,   Dualisme,   dan   paham   yang bahwa manusia 
adalah kesatuan badan-roh (Catalan: terhadap hal ini belum ada 
sebutan aliran yang digunakan sebagai predikatnya).  

   Materialisme. Julien de La Mettrie dan  Ludwig Feuerbach 
berfikir berdasarkan realita sesuai pengalamannya. Semesta 
raya ini sifatnya serba materi, serba zat, atau benda. Manusia 
sebagai bagian dari alam semesta, tunduk pada hukum alam, 
hukum stimulus - respons. Manusia dipandang sebagai hasil 
puncak mata rantai evolusi alam semesta. Manusia adalah apa 
yang nampak dalam wujudnya, terdiri atas zat (daging, tulang, 
urat syaraf). Segala hal yang bersifat kejiwaan, spiritual atau 
rohaniah pada manusia dipandang hanya sebagai resonansi saja 
dari berfungsinya badan atau organ tubuh. Pandangan 
hubungan antara badan dan jiwa seperti itu dikenal sebagai 
Epiphenomenalisme (J.D. Butler, 1968). 

   Idealisme. Menurut penganut Idealisme, esensi diri 
manusia adalah jiwanya atau rohaninya. Hal ini dianut oleh 
Plato. Sekalipun Plato tidak begitu saja mengingkari aspek 
badan, namun menurut dia, jiwa mempunyai kedudukan lebih 
tinggi daripada badan. Dalam hubungannya dengan badan, jiwa 
berperan sebagai pemimpin badan, jiwalah yang 
mempengaruhi badan karena itu badan mempunyai 
ketergantungan kepada jiwa. Jiwa adalah asas primer yang 
menggerakkan semua aktivitas manusia, badan tanpa jiwa tiada 
memiliki daya. Pandangan tentang hubungan badan dan jiwa 
seperti itu dikenal sebagai Spiritualisme (J.D.Butler, 1968).  

   Dualisme. C.A. van Peursen (1982) mengemukakan paham 
lain yang secara tegas bersifat dualistik yakni pandangan dari 
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Rene Descartes. Menurut Descartes esensi diri manusia terdiri 
atas dua substansi, yaitu badan dan jiwa. Oleh karena manusia 
terdiri atas dua substansi yang berbeda (badan dan jiwa) maka 
antara keduanya tidak terdapat hubungan saling 
mempengaruhi (S.E. Frost Jr., 1957), namun demikian setiap 
peristiwa kejiwaan selalu paralel dengan peristiwa badaniah 
atau sebaliknya. Contohnya, jika jiwa sedih maka secara paralel 
badan pun tampak murung atau menangis. Pandangan 
hubungan antara badan dan jiwa seperti itu dikenal sebagai 
Paralelisme (J.D. Butler, 1968). 

   E.F. Schumacher (1980) memandang manusia sebagai 
kesatuan dari hal yang bersifat badani dan rohani yang pada 
hakikatnya berbeda dari benda material, tumbuhan, hewan 
maupun Tuhan. Sejalan dengan pandangan Schumacher, 
Abdurahman Sholih Abdullah (1991) menegaskan bahwa: 
"meski manusia merupakan perpaduan dua unsur yang 
berbeda, roh dan badan, namun ia merupakan pribadi yang 
integral". Berdasarkan penegasan ini, jelaslah bahwa manusia 
itu adalah kesatuan badani-rohani. 

   Sebagai kesatuan badani-rohani, manusia hidup dalam 
ruang dan waktu, sadar akan diri dan lingkungannya, 
mempunyai berbagai kebutuhan, insting, nafsu, serta 
mempunyai tujuan. Selain itu, manusia mempunyai potensi 
untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME dan potensi 
untuk berbuat baik, potensi untuk mampu berpikir (cipta), 
potensi berperasaan (rasa), potensi berkehendak (karsa), dan 
memiliki potensi untuk berkarya. Adapun dalam eksistensinya 
manusia memiliki aspek individualitas, sosialitas, moralitas, 
keberbudayaan dan keberagamaan. Implikasinya maka manusia 
itu berinteraksi atau berkomunikasi, memiliki historisitas dan 
dinamika. 

 
 3. Manusia sebagai Makhluk Individu 
               Secara kodrati, manusia merupakan mahluk monodualis. 

Artinya selain sebagai mahluk individu, manusia berperan juga 
sebagai mahluk sosial. Sebagai mahluk individu, manusia 
merupakan mahluk ciptaan Tuhan yang terdiri atas unsur 
jasmani (raga) dan rohani (jiwa) yang tidak dapat dipisah-
pisahkan. Jiwa dan raga inilah yang membentuk individu. 
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   Manusia juga diberi kemampuan (akal, pikiran, dan 
perasaan) sehingga sanggup berdiri sendiri dan bertanggung 
jawab atas dirinya. Disadari atau tidak, setiap manusia 
senantiasa akan berusaha mengembangkan kemampuan 
pribadinya guna memenuhi hakikat individualitasnya. Manusia 
adalah ciptaan Tuhan dengan derajat paling tinggi di antara 
ciptaan-ciptaan yang lain. 

 
   Setiap manusia mempunyai dunianya sendiri, tujuan 

hidupnya sendiri. Masing-masing secara sadar berupaya 
menunjukkan eksistensinya, ingin menjadi dirinya sendiri atau 
bebas bercita-cita untuk menjadi seseorang tertentu, dan 
masing-masing mampu menyatakan "inilah aku" di tengah-
tengah segala yang ada. Setiap manusia mampu mengambil 
distansi, menempati posisi, berhadapan, menghadapi, 
memasuki, memikirkan, bebas mengambil sikap, dan bebas 
mengambil tindakan atas tanggung jawabnya sendiri (otonom). 
Konsekuensinya, masing-masing individu juga harus 
mempertanggung jawabkan segala perilakunya secara moral 
kepada dirinya sendiri dan kepada Tuhan. Jika perilaku individu 
itu baik dan benar maka akan dinikmati akibatnya, tetapi jika 
sebaliknya, akan diderita akibatnya. Karena itu, manusia adalah 
sttbjek dan tidak boleh dipandang sebagai objek. Berkenaan 
dengan hal ini, Theo Huijbers menyatakan bahwa "manusia 
mempunyai kesendirian yang ditunjukkan dengan kata pribadi" 
(Soerjanto P. dan K. Bertens, 1983); Iqbal menyatakannya 
dengan istilah individualitas atau khudi (K.G. Syaiyidain, 1954).  

 
 4. Manusia sebagai Makhluk Sosial 
              Manusia adalah makhluk individual, namun demikian ia 

hidup keterpautan dengan sesamanya. Plato mengatakan, 
mahluk hidup yang disebut manusia merupakan mahluk sosial 
dan mahluk yang senang bergaul/berkawan (animal society = 
hewan yang bernaluri untuk hidup bersama). Status mahluk 
sosial selalu melekat pada diri manusia. Manusia tidak bisa 
bertahan hidup secara utuh hanya dengan mengandalkan 
dirinya sendiri saja. Sejak lahir sampai meninggal dunia, manusia 
memerlukan bantuan atau kerjasama dengan orang lain. 

   Ciri utama mahluk sosial adalah hidup berbudaya. Dengan 
kata lain hidup menggunakan akal budi dalam suatu sistem nilai 
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yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Hidup berbudaya 
tersebut meliputi filsafat yang terdiri atas pandangan hidup, 
politik, teknologi, komunikasi, ekonomi, sosial, budaya dan 
keamanan. 

             Menurut Aristoteles (384 – 322 SM), manusia adalah 
mahluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul 
dengan sesama manusia lainnya (zoon politicon yang artinya 
mahluk yang selalu hidup bermasyarakat). Pada diri manusia 
sejak dilahirkan sudah memiliki hasrat/bakat/naluri yang kuat 
untuk berhubungan atau hidup di tengah-tengah manusia 
lainnya. Naluri manusia untuk hidup bersama dengan manusia 
lainnya disebut gregoriousness. 

             Manusia berperan sebagai mahluk individu dan mahluk 
sosial yang dapat dibedakan melalui hak dan kewajibannya. 
Namun keduanya tidak dapat dipisahkan karena manusia 
merupakan bagian dari masyarakat. Hubungan manusia sebagai 
individu dengan masyarakatnya terjalin dalam keselarasan, 
keserasian, dan keseimbangan. Oleh karena itu harkat dan 
martabat setiap individu diakui secara penuh dalam mencapai 
kebahagiaan bersama. Masyarakat merupakan wadah bagi para 
individu untuk mengadakan interaksi sosial dan interelasi sosial. 
Interaksi merupakan aktivitas timbal balik antarindividu dalam 
suatu pergaulan hidup bersama. Interaksi dimaksud, berproses 
sesuai dengan perkembangan jiwa dan fisik manusia masing-
masing serta sesuai dengan masanya. Pada masa bayi, mereka 
berinteraksi dengan keluarganya melalui berbagai kasih sayang. 
Ketika sudah bisa berbicara dan berjalan, interaksi mereka 
meningkat lebih luas lagi dengan teman-teman sebayanya 
melalui berbagai permainan anak-anak atau aktivitas lainnya. 
Proses interaksi mereka terus berlanjut sesuai dengan 
lingkungan dan tingkat usianya, dari mulai interaksi non formal 
seperti berteman dan bermasyarakat sampai interaksi formal 
seperti berorganisasi, dan lain-lain. 

  Manusia adalah makhluk individual, namun demikian ia 
tidak hidup sendirian, tak mungkin hidup sendirian, dan tidak 
pula hidup hanya untuk dirinya sendiri. Manusia hidup dalam 
keterpautan dengan sesamanya. Dalam hidup bersama dengan 
sesamanya (bermasyarakat) setiap individu menempati 
kedudukan (status) tertentu. Di samping itu, setiap individu 
mempunyai dunia dan tujuan hidupnya masing-masing, mereka 
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juga mempunyai dunia bersama dan tujuan hidup bersama 
dengan sesamanya. Selain adanya kesadaran diri, terdapat pula 
kesadaran sosial pada manusia. Melalui hidup dengan 
sesamanyalah manusia akan dapat mengukuhkan eksistensinya. 
Sehubungan dengan ini Aristoteles menyebut manusia sebagai 
makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat (Ernst Cassirer, 
1987). 

   Terdapat hubungan pengaruh timbal balik antara individu 
dengan masyarakatnya. Ernst Cassirer menyatakan: manusia 
takkan menemukan diri, manusia takkan menyadari 
individualitasnya, kecuali melalui perantaraan pergaulan sosial. 
Adapun Theo Huijbers mengemukakan bahwa dunia hidupku 
dipengaruhi oleh orang lain sedemikian rupa sehingga demikian 
mendapat arti sebenarnya dari aku bersama orang lain itu 
(Soerjanto P. dan K. Bertens, 1983). Sebaliknya, terdapat pula 
pengaruh dari individu terhadap masyarakatnya. Masyarakat 
terbentuk dari individu-individu, maju mundurnya suatu 
masyarakat akan ditentukan oleh individu-individu yang 
membangunnya. 

   Oleh karena setiap manusia adalah pribadi (individu) dan 
adanya hubungan pengaruh timbal balik antara individu dengan 
sesamanya maka idealnya situasi hubungan antara individu 
dengan sesamanya itu tidak merupakan hubungan antara 
subjek dengan objek, melainkan subjek dengan subjek. Martin 
Burber menyebut situasi hubungan yang terakhir itu sebagai 
hubungan I-Thou (Maurice S. Friedman, 1954). Berdasarkan hal 
itu dan karena terdapat hubungan timbal-balik antara individu 
dengan sesamanya dalam rangka mengukuhkan eksistensinya 
masing-masing maka hendaknya terdapat keseimbangan antara 
individualitas dan sosialitas pada setiap manusia. 

 5. Manusia sebagai Makhluk Berbudaya 
   Dua kekayaan manusia yang paling utama ialah akal dan 

budi atau yang lazim disebut pikiran dan perasaan. Di satu sisi 
akal dan budi tersebut telah memungkinkan munculnya 
tuntutan-tuntutan hidup manusia yang lebih daripada tuntutan 
hidup makhluk lain. Dari sifat tuntutan itu ada yang berupa 
tuntutan jasmani dan ada tuntutan rohani. Di sisi lain akal dan 
budi memungkinkan munculnya karya-karya manusia yang 
sampai kapan pun tidak pernah akan dapat dihasilkan oleh 
makhluk lain. Cipta, karsa dan rasa pada manusia sebagai hasil 
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pikiran dan perasaannya terus melaju tanpa hentinya berusaha 
menciptakan benda-benda baru untuk memenuhi hajat 
hidupnya. Dari proses inilah lahirnya kebudayaan. Jadi 
kebudayaan pada hakiakatnya adalah segala sesuatu yang 
dihasilkan oleh akal dan budi manusia. 

   Berbicara tentang kebudayaan adalah berbicara tentang 
manusia itu sendiri. Kebudayaan bertautan dengan kehidupan 
manusia sepenuhnya, kebudayaan menyangkut sesuatu yang 
nampak dalam bidang eksistensi setiap manusia. Manusia tidak 
terlepas dari kebudayaan, bahkan manusia itu baru menjadi 
manusia karena dan bersama kebudayaannya (C. A. van 
Peursen, 1957). Sejalan dengan ini Ernst Cassirer menegaskan 
bahwa "manusia tidak menjadi manusia karena sebuah faktor di 
dalam dirinya, seperti misalnya naluri atau akal budi, melainkan 
fungsi kehidupannya, yaitu pekerjaannya, kebudayaannya. 
Demikianlah kebudayaan termasuk hakikat manusia" (C.A. Van 
Peursen, 1988). 

   Sebagaimana dinyatakan di atas, kebudayaan memiliki 
fungsi positif bagi kemungkinan eksistensi manusia, namun 
demikian apabila manusia kurang bijaksana dalam 
mengembangkannya, kebudayaan pun dapat menimbulkan 
kekuatan-kekuatan yang mengancam eksistensi manusia. 
Contoh: dalam perkembangan kebudayaan yang begitu cepat, 
sejak abad yang lalu kebudayaan disinyalir telah menimbulkan 
krisis antropologis. Martin Buber, antara lain mengemukakan 
keterhukuman manusia oleh karyanya sendiri. Manusia 
menciptakan mesin untuk melayani dirinya, tetapi akhirnya 
manusia menjadi pelayan mesin. Demikian pula dalam bidang 
onomi, semula manusia berproduksi untuk memenuhi 
kebutuhannya, tetapi akhirnya manusia tenggelam dan dikuasai 
produksi (Ronald Gregor Smith, 1959). 

   Kebudayaan tidak bersifat statis, melainkan dinamis. 
Kodrat dinamika pada diri manusia mengimplikasikan adanya 
perubahan dan pembaharuan kebudayaan. Hal ini tentu saja 
didukung pula oleh pengaruh kebudayaan masyarakat atau 
bangsa lain terhadap kebudayaan masyarakat yang 
bersangkutan. Selain itu, mengingat adanya dampak positif dan 
negatif dari kebudayaan terhadap manusia, masyarakat kadang-
kadang terombang-ambing di antara dua relasi kecenderungan. 
Di satu pihak ada yang mau melestarikan bentuk-bentuk lama 
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(tradisi), sedang yang lain terdorong untuk menciptakan hal-hal 
baru (inovasi). Ada pergolakan yang tak kunjung reda antara 
tradisi dan inovasi. Hal ini meliputi semua kehidupan budaya 
(Ernst Cassirer, 1987). 

 
 6. Manusia sebagai Makhluk Susila 
           Dengan adanya akal dan budi pada manusia, maka manusia 

memiliki cara dan pola hidup yang berdimensi ganda: yakni 
kehidupan yang bersifat material dan yang bersifat spiritual.  
Sebagai penentu kemanusiaan, akala dan budi pasti selalu 
menuntut suasana yang menggambarkan dijaminnya 
kemanusian tersebut. Wujudnya ialah suatu suasana kehidupan 
yang penuh ditaburi oleh rasa kasih antar anggota masyarakat 
sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan, suatu kehidupan yang 
damai, tenteram, dan aman dari rongrongan pihak lain. 

   Bertindak baik dan jujur, adil dan beradap sesuain dengan 
nilai-nilai moral dan asasi manusia. Apakah mungkin sifat-sifat 
tersebut muncul dengan sendirinya? Jawabannya sudah pasti, 
tidak mungkin.Untuk pertumbuhan jasmani memerlukan 
pemeliharaan yang efektif  bila menginginkan pertumbuhan 
yang sempurna. Adapun untuk pertumbuhan rohani tidak 
begitu, apalagi pertumbuhan rohani segi-segi lebih pelik dan 
sangat abstrak. 

   Langkah pertama bagi yang berniat menjadi manusia yang 
berbudaya, manusia yang sadar akan perananya sebagai 
pengemban nilai-nilai moral, ialah manusia yang selalu berusaha 
memperhatikan dengan sungguh-sungguh penerangan akal dan 
budi dan berusaha menaatinya. Harus melatih diri mengekang 
atau mengendalikan hawa nafsu dan berusaha membatasi 
keinginan dalam segala segi. 

   Menurut Immanuel Kant, manusia memiliki aspek 
kesusilaan karena pada manusia terdapat rasio praktis yang 
memberikan perintah mutlak (categorical imperative). Contoh: 
jika kita meminjam barang milik orang lain maka ada perintah 
yang mewajibkan untuk mengembalikan barang pinjaman 
tersebut. (S.E. Frost Jr., 1957; P.A. van der Weij, 1988). 
Sehubungan dengan hal itu kiranya dapatlah dipahami jika 
Henderson (1959) menyatakan: man is creature who makes 
moral distinctions. Only human beings question whether an act is 
morally right or wrong". 
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   Sebagai makhluk yang otonom atau memiliki kebebasan, 
manusia selalu dihadapkan pada suatu alternatif tindakan yang 
harus dipilihnya. Hal ini sebagaimana dikemukakan Soren Aabye 
Kierkegaard: "Yes, I perceive perfectly that there are two 
possibilities, one can do either this or that" (Fuad Hasan, 1973). 
Adapun kebebasan berbuat ini juga selalu berhubungan dengan 
norma-norma moral dan nilai-nilai moral yang juga harus 
dipilihnya. Karena manusia mempunyai kebebasan memilih dan 
menentukan perbuatannya secara otonom maka selalu ada 
penilaian moral atau tuntutan pertanggung-jawaban atas 
perbuatannya. 

 
 7. Manusia sebagai Makhluk Beragama 
   Kelebihan manusia terletak pada unsur ruhani (mencakup 

hati dan akal, keduanya bukan materi). Dengan akalnya, 
manusia yang lemah secara fisik dapat menguasai dunia dan 
mengatur segala yang ada di atasnya. Karena unsur inilah Allah 
menciptakan segala yang ada di langit dan di bumi untuk 
manusia (lihat surat Luqman ayat 20). Dalam salah satu ayat 
Alquran ditegaskan : "Sungguh telah Kami muliakan anak-anak, 
Kami berikan kekuasaan kepada mereka di darat dan di laut, 
serta Kami anugerahi mereka rezeki. Dan sungguh Kami 
utamakan mereka di atas kebanyakan makhluk Kami lainnya." 
(QS Al-Isra, 17 : 70). 

   Unsur akal pada manusia, awalnya masih berupa potensi 
(bilquwwah) yang perlu difaktualkan (bilfi’li) dan ditampakkan. 
Oleh karena itu, jika sebagian manusia lebih utama dari 
sebagian lainnya, maka hal itu semata-mata karena hasil 
usahanya sendirinya.  Karenanya, dia berhak bangga atas yang 
lainnya. Sebagian mereka ada pula yang tidak berusaha 
memfaktualkan dan menampakkan potensinya itu, atau 
memfaktualkannya hanya untuk memuaskan tuntutan 
hewaninya, maka orang itu sama dengan binatang, bahkan 
lebih hina dari binatang (QS Al-A’raf, 7 : 170; Al-Furqan : 42). 
    Termasuk ke dalam unsur ruhan adalah fitrah. Manusia 
memiliki fitrah yang merupakan modal terbesar manusia untuk 
maju dan sempurna. Din adalah bagian dari fitrah 
manusia.Aspek Keberagamaan merupakan salah satu 
karakteristik esensial eksistensi manusia yang terungkap dalam 
bentuk pengakuan atau keyakinan akan kebenaran suatu 
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agama yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Hal ini 
terdapat pada manusia mana pun, baik dalam rentang waktu 
(dulu-sekarang-akan datang) maupun dalam rentang geografis 
di mana manusia berada. Keberagamaan menyiratkan adanya 
pengakuan dan pelaksanaan yang sungguh atas suatu agama, 
ada pun yang dimaksud dengan agama ialah: "satu sistem credo 
(tata keimanan atau keyakinan) atas adanya sesuatu yang 
mutlak di luar manusia; satu sistem ritus (tata peribadatan) 
manusia kepada yang dianggapnya mutlak itu; dan satu sistem 
norma (tata kaidah) yang mengatur hubungan manusia dengan 
manusia dan alam lainnya yang sesuai dan sejalan dengan tata 
keimanan dan tata peribadatan termaksud di atas "(Endang 
Saifuddin Anshari, 1982). 

   Manusia memiliki potensi untuk mampu beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan YME. Di lain pihak, Tuhan pun telah 
menurunkan wahyu melalui utusan-utusanNya, dan telah 
menggelar tanda-tanda di alam semesta untuk dipikirkan oleh 
manusia agar (sehingga) manusia beriman dan bertakwa 
kepadaNya. Manusia hidup beragama karena agama 
menyangkut masalah-masalah yang bersifat mutlak maka 
pelaksanaan keberagamaan akan tampak dalam kehidupan 
sesuai agama yang dianut masing-masing individu. Hal ini baik 
berkenaan dengan sistem keyakinannya, sistem peribadatan 
maupun berkenaan dengan pelaksanaan tata kaidah yang 
mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan 
manusia dengan manusia serta hubungan manusia dengan 
alam. Dalam keberagamaan ini manusia akan merasakan 
hidupnya menjadi bermakna. la memperoleh kejelasan tentang 
dasar hidupnya, tata cara hidup berbagai aspek kehidupannya, 
dan menjadi jelas pula apa yang tujuan hidupnya. 

   Manusia adalah makhluk yg sadar diri. Ini berarti bahwa ia 
adalah satu-satuna makhluk hidup yg mempunyai pengetahuan 
atas kehadirannya sendiri ; ia mampu mempelajari, 
manganalisis, mengetahui dan menilai dirinya. 

   Manusia adalah makhluk kreatif. Aspek kreatif tingkah 
lakunya ini memisahkan dirinya secara keseluruhan dari alam, 
dan menempatkannya di samping Tuhan. Hal ini menyebabkan 
manusia memiliki kekuatan ajaib-semu –quasi-miracolous– yg 
memberinya kemampuan untuk melewati parameter alami dari 
eksistensi dirinya, memberinya perluasan dan kedalaman 
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eksistensial yg tak terbatas, dan menempatkannya pada suatu 
posisi untuk menikmati apa yg belum diberikan alam. 

   Manusia adalah makhluk idealis, pemuja yg ideal. Dengan 
ini berarti ia tidak pernah puas dengan apa yg ada, tetapi 
berjuang untuk mengubahnya menjadi apa yg seharusnya. 
Idealisme adalah faktor utama dalam pergerakan dan evolusi 
manusia. Idealisme tidak memberikan kesempatan untuk puas 
di dalam pagar-pagar kokoh realita yg ada. Kekuatan inilah yg 
selalu memaksa manusia untuk merenung, menemukan, 
menyelidiki, mewujudkan, membuat dan mencipta dalam alam 
jasmaniah dan ruhaniah. 

   Manusia adalah makhluk moral. Di sinilah timbul 
pertanyaan penting mengenai nilai. Nilai terdiri dari ikatan yg 
ada antara manusia dan setiap gejala, perilaku, perbuatan atau 
dimana suatu motif yg lebih tinggi daripada motif manfaat 
timbul. Ikatan ini mungkin dapat disebut ikatan suci, karena ia 
dihormati dan dipuja begitu rupa sehingga orang merasa rela 
untuk membaktikan atau mengorbankan kehidupan mereka 
demi ikatan ini. 

   Manusia adalah makhluk utama dalam dunia alami, 
mempunyai esensi uniknya sendiri, dan sebagai suatu 
penciptaan atau sebagai suatu gejala yg bersifat istimewa dan 
mulia. Ia memiliki kemauan, ikut campur dalam alam yg 
independen, memiliki kekuatan untuk memilih dan mempunyai 
andil dalam menciptakan gaya hidup melawan kehidupan alami. 
Kekuatan ini memberinya suatu keterlibatan dan tanggung 
jawab yg tidak akan punya arti kalau tidak dinyatakan dengan 
mengacu pada sistem nilai. 
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RANGKUMAN 
 Permasalahan tentang hakikat manusia merupakan objek studi salah 
satu cabang metafisika, yaitu antropologi (filsafat antropologi). Hakikat 
manusia adalah seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar 
tentang manusia dan makna eksistensi manusia di dunia. Pengertian 
hakikat manusia berkenaan dengan "prinsip adanya" (principe de 'ere) 
manusia. 
 Aspek-aspek hakikat manusia, meliputi asal-usulnya, strukrur 
metafisiknya, serta karakteristik dan makna eksistensinya di dunia. 
 Manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa, atas dasar 
keimanan hal ini jelas kita akui dan kita pahami; dalam filsafat hal ini 
didukung oleh argumen kosmologi, sedangkan secara faktual terbukti 
dengan adanya fenomena kemakhlukan yang dialami manusia. 
 Manusia adalah kesatuan badani-rohani, hidup dalam ruang dan 
waktu, sadar akan diri dan lingkungannya, mempunyai berbagai 
kebutuhan, insting, nafsu, dan tujuan hidup. Manusia memiliki berbagai 
potensi, yaitu potensi unruk mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, berbuat baik, cipta, rasa, karsa, dan karya. 
 Dalam eksistensinya manusia memiliki berbagai aspek kehidupan 
individualitas, sosialitas, kultural, moralitas, dan religius. Semua itu, 
mengimplikasikan interaksi atau komunikasi, historisitas, dan dinamika. 
 Hakekat manusia adalah makhluk yang memiliki tenga dalam yang 
dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-
kebutuhannya. Individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung 
jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial. Manusia yang mampu 
mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif mampu mengatur dan 
mengontrol dirinya dan mampu menentukan nasibnya. Makhluk yang 
dalam proses menjadi berkembang dan terus berkembang tidak pernah 
selesai (tuntas) selama hidupnya. Individu yang dalam hidupnya selalu 
melibatkan dirinya dalam usaha untuk mewujudkan dirinya sendiri, 
membantu orang lain dan membuat dunia lebih baik untuk ditempati.  
Suatu keberadaan yang berpotensi yang perwujudanya merupakan 
ketakterdugaan dengan potensi yang tak terbatas. Makhluk Tuhan yang 
berarti ia adalah makhluk yang mengandung kemungkinan baik dan jahat.  
Individu yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan turutama lingkungan 
sosial, bahkan ia tidak bisa berkembang sesuai dengan martabat 
kemanusaannya tanpa hidup di dalam lingkungan sosial. 
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LATIHAN 
 Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, 
kerjakan latihan berikut! 
 Setelah selesai mempelajari uraian materi dalam kegiatan belajar ini, 
coba Anda rumuskan tentang (1) definisi hakilat manusia, dan (2) delapan 
aspek hakikat manusia. 
 
Petunjuk Jawaban latihan 
 Untuk menjawab soal latiahan di atas perlu mengingat kembali 
objek formal antropologi filsafat dan berbagai hal yang sifatnya prinsipil 
atau esensial membedakan manusia dari yang lainnya, dan hakekat 
manusia dipandang dari berbagai segi. 
 
TES FORMATIF 1 
Pilihlah satu jawaban yang paling tepat. 
1. Di bawah ini yang bukan merupakan asas antropologis yang 

mendasari kesimpulan bahwa manusia mungkin didik atau dapat 
didik adalah asas… 
a. Dinamika 
b. Potensialitas 
c. Individualitas 
d. Sosialitas 
e. Akuntabilitas 

2. Pendidikan bersifat normatif artinya adalah… 
a. Pendidikan dilaksanakan berdasarkan sistem nilai dan norma 

tertentu, serta diarahkan untuk mewujudkan manusia ideal 
b. Pendidikan dilaksanakan sepanjang hayat (long live education) 
c. Pendidikan dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi 
d. Pendidikan dilaksanakan berdasarkan keinginan pemerintah 

dan masyarakat 
e. Pendidikan dilaksanakan hanya untuk membantu masyarakat 

miskin 
3. Manusia belum selesai menjadi manusia, ia dibebani keharusan 

untuk menjadi manusia, tetapi ia tidak sendirinya menjadi manusia, 
adapun untuk menjadi manusia ia memerlukan pendidikan atau 
harus didik. “Man can become man through education only.” Teori 
pendidikan di atas merupakan pernyataan dari… 
a. M.J. Langeveld 
b. Immanuel Kant 
c. Henderson 



 

69 Landasan Pendidikan  

d. Gehlen 
e. M.I Soelae 

4. Dalam istilah Martin Heidegger benda-benda disebut sebagai yang 
berada (Seinde) dan bahwa benda-benda itu hanya “vorhanden” 
artinya adalah… 
a. Hanya terletak begitu saja di depan orang dan adanya 

hubungan dengan orang itu 
b. Hanya terletak begitu saja di depan orang, tanpa adanya 

hubungan dengan orang itu 
c. Hanya terletak begitu saja tanpa diperhatikan oleh orang itu 
d. Manusia memiliki peran dan tanggung jawab atas keberadaan 

dirinya dan benda-benda di sekitarnya 
e. Manusia dan benda-benda di sekitar saling berinteraksi 

membentuk hubungan simbiosis mutualisme 
5. Sebagai insan sosial manusia hidup bersama dengan sesamanya, ia 

butuh bergaul dengan orang lain. Pernyataan di atas merupakan 
asas antropogis, yaitu … 
a. Asas moralitas 
b. Asas sosialitas 
c. Asas individualitas 
d. Asas potensialitas 
e. Asas semuanya benar 

6. Asas-asas perlunya pendidikan bagi manusia sebagai implikasi dari 
hakikat manusia terhadap perlunya pendidikan, kecuali… 
a. Manusia sebagai makhluk yang belum selseai 
b. Tugas dan tujuan manusia adalah menjadi manusia 
c. Perkembangan manusia bersifat terbuka 
d. Jawaban a, b, dan c benar 
e. Perkembangan manusia bersifat tertutup 

7. Istilah etnolog merupakan istilah yang diberikan kepada para ahli 
ilmu… 
a. Ilmu kesehatan 
b. Ilmu psikologi 
c. Ilmu geologi 
d. Ilmu bangsa-bangsa 
e. Ilmu budaya 

8. Berikut ini makna manusia sebagai makhluk yang belum selesai, 
kecuali… 
a. Manusia tidak mampu menciptakan dirinya sendiri 
b. Manusia membutuhkan manusia lain untuk bersosialisasi 
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c. Manusia memiliki tanggung jawab atas keberadaan dirinya 
d. Manusia secara aktif mengadakan dirinya untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya 
e. Manusia merupakan makhluk hidup yang tidak membutuhkan 

orang lain 
9. Kemampuan bersosialisasi, kesadaran akan tujuan hidup dan 

kemampuan untuk hidup tidak dibawa manusia sejak kelahirannya 
melainkan harus diperoleh melalui… 
a. Proses politik 
b. Proses ekonomi 
c. Proses akulturasi budaya 
d. Proses pendidikan 
e. Proses hukum 

10. Manusia itu sebagai animal educandum dan ia memang adalah 
animal educabile, pernyataan di atas merupakan hasil dari studi 
fenomenologis yang dilakukan oleh… 
a. M.J. Langeveld 
b. Immanuel Kant 
c. C.A. Van Versen 
d. Hendersen 
e. Gehlen 

11. IQ (Intelligence Quotient atau Kecerdasan  Inteligensi) berkaitan 
dengan kemam[uan manusid dalam bidang : 
a. Berhitung 
b. kemampuan  non verbal 
c. kemampuan  menyamakan prioritas 
d. kemampuan menjadi individualisasi,  
e. kemampuan  memberi bimbingan 

12. Sos Q (Social    Quotient    atau    Kecerdasan    Sosial  berkaitan 
dengan kemampuan manusia dalam : 
a. Berhitung 
b. kemampuan  non verbal 
c. kemampuan  menyamakan prioritas 
d. kemampuan  memberi bimbingan 
e. kemampuan menjadi individualisasi,  

13. Kegiatan pendidikan untuk pengembangan hakekat manusia,  agar 
hidup sesuai martabat kemanusiaannya,contohnya: 
a. Berhitung 
b. kemampuan  non verbal 
c. kemampuan  menyamakan prioritas 
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d. kemampuan  memberi bimbingan 
e. kemampuan menjadi individualisasi,  

 
 Cocokanlah jawaban Anda dengan kunci jawaban Tes Formatif I 
yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. 
Kemudian, gunakan runus berikut untuk mengetahui tingkat penguasan 
Anda terhadap materi Kegiatan belajar 1. 
 
Tingkat penguasan = Jumlah jawaban yang benar x 100% 
                                               Jumlah soal 
 Arti tingkat penguasaan:  
 90 - 100%  =  baik sekali  
 80 -   89%  =  baik  
 70 -   79%  =  cukup  
      <  70%  =  kurang 
 Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat 
meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. Bagus! Jika masih di bawah 80%, 
Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang 
belum dikuasai. 
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BAB IV 
SITUASI PENDIDIKAN  

 
 

A. Ciri-ciri Situasi Pendidikan 
1. Hakekat Manusia sebagai Makhluk yang terus berkembang 

   Setiap manusia merupakan makhluk social yang hidupnya 
selalu berupaya untuk berkelompok. Sejalan dengan itu, 
manusia merupakan makhluk yang terus berkembang. Dalam 
setiap perkembangan individu semenjak lahir sampai mencapai 
usia dewasa berlangsung secara bertahap, yang setiap tahap 
perkembangannya mempunyai sifatnya sendiri,adakalanya 
normal dan adakalanya berhadapan dengan krisis-krisis 
tertentu.  Setiap tahap perkembangan individu mengandung 
tugas-tugas tertentu yang harus diselesaikan,dan apabila ada 
tugas-tugas   perkembangan   yang tidak diselesaikan  dengan    
baik, maka   akan muncul akibat negative yang mengganggu 
tahap perkembangan selanjutnya. Sehubungan dengan itu, 
maka setiap individu memerlukan pendidikan untuk dapat  
menyelesaikan  tugas-tugas   perkembangan   dengan sebaik-
baiknya. 

             Sejalan dengan tahap perkembangannya, manusia atau 
peserta didik umumnya mempunyai cirri-ciri sebagai berikut: 

Tabel 4.1 
Karakteristik Peerta Didik 

No Uraian 

1 Individu yang memiliki potensi pisik dan psikis yang khas (uni) 

2 Individu yang sedang dalam perkembangan  

3 Individu yang membutuhkan bimbingan dan perlakuan yang 
manusiawi  

4 Individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri  

 
              Dalam hidupnya manusia digerakan sebagian oleh 

kebutuhan untuk mencapai sesuatu, dan sebagian lagi oleh 
tanggung jawab sosial dalam masyarakat. Manusia bukan hanya 
mempunyai kemampuan-kemampuan, tetapi juga mempunyai 
keterbatasan-keterbatasan, dan juga tidak hanya mempunyai 
sifat-sifat yang baik, namun juga mempunyai sifat-sifat yang 
kurang baik. 
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   Manusia tidak mampu menciptakan dirinya sendiri, 
beradanya manusia di dunia bukan pula sebagai hasil evolusi 
tanpa Pencipta sebagaimana diyakini penganut Evolusionisme, 
melainkan sebagai ciptaan Tuhan. Berkenaan dengan ini, coba 
Anda simak pertanyaan berikut dan jawablah berdasarkan 
pengalaman hidup Anda sendiri: setelah diciptakan Tuhan dan 
setelah kelahirannya di dunia, "apakah manusia sudah selesai 
menjadi manusia"? 

   Mari kita bandingkan antara manusia dengan benda-benda. 
Sama halnya dengan manusia, benda-benda juga adalah ciptaan 
Tuhan. Namun demikian, benda-benda berbeda dengan 
manusia, antara lain dalam hal cara beradanya. Benda-benda 
hanya terletak begitu saja di dunia, tidak aktif mengadakan 
"dirinya", dan tidak memiliki hubungan dengan keberadaannya. 
Contohnya, sebatang kayu yang tergeletak diambil manusia, 
lalu dijadikan kursi. Kayu tentu tidak aktif mengadakan "diri"nya 
untuk menjadi kursi, melainkan dibuat menjadi kursi oleh 
manusia; dan kita tidak dapat mengatakan bahwa kursi 
bertanggung jawab atas fakta bahwa ia adalah kursi. Sebab itu 
dalam istilah Martin Heidegger benda-benda di sebut sebagai 
"yang berada" fteinde”, dan bahwa benda-benda itu hanya 
"vorhanden", artinya hanya terletak begitu saja di depan orang, 
tanpa ada hubungannya dengan orang itu; henda-benda baru 
berarti sebagai sesuatu, misalnya sebagai kursi jika 
dihubungkan dengan manusia yang membuatnya, yang 
memeliharanya atau menggunakannya. Sebaliknya manusia, ia 
bereksistensi di dunia. Artinya, manusia secara aktif  
"mengadakan" dirinya,   tetapi   bukan   dalam   arti 
menciptakan dirinya sebagai mana Tuhan menciptakan 
manusia, melainkan manusia  harus   bertanggung jawab  atas  
keberadaan  dirinya,   ia  harus bertanggung jawab menjadi apa 
atau menjadi siapa nantinya. Bereksistensi berarti 
merencanakan, berbuat, dan menjadi sehingga dengan 
demikian setiap saat manusia dapat menjadi lebih atau kurang 
dari keadaannya. Dalam kalimat lain dapat dinyatakan bahwa 
manusia bersifat terbuka, manusia adalah makhluk yang belum 
selesai "mengadakan" dirinya. 

   Sejalan dengan pemyataan di atas, telah dikemukakan 
dalam kegiatan belajar  satu  bahwa sebagai   kesatuan  badani-
rohani   manusia  memiliki historisitas dan hidup bertujuan. 
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Karena itu, eksistensi manusia terpaut dengan masa lalunya 
(misal ia berada karena diciptakan Tuhan, lahir ke dunia dalam 
keadaan tidak berdaya sehingga memerlukan bantuan orang 
tuanya atau orang lain, dan seterusnya), dan sekaligus 
menjangkau masa depan untuk mencapai tujuan hidupnya. 
Manusia berada dalam perjalanan hidup, perkembangan dan 
pengembangan diri. la adalah manusia, tetapi sekaligus "belum 
selesai" mewujudkan did sebagai manusia. 

 
 2.  Tugas dan Tujuan Manusia adalah Menjadi Manusia 
   Sejak kelahirannya manusia memang adalah manusia, tetapi 

ia tidak secara otomatis menjadi manusia dalam arti dapat 
memenuhi berbagai aspek hakikat manusia. Dalam konteks ini 
dapat kita pahami bahwa manusia hidup di dunia dalam 
keadaan belum tertentukan menjadi apa atau menjadi siapa 
nantinya   karena   itu   aspek-aspek   hakikat   manusia   
sebagaimana telah dipelajari terdahulu pada dasarnya 
merupakan potensi yang sekaligus adalah sebagai tugas yang 
harus diwujudkan oleh setiap orang.  

   Sebagai individu  atau  pribadi,  manusia bersifat  otonom,  
ia bebas menentukan pilihannya mau menjadi apa atau menjadi 
siapa di masa depannya. Demikian halnya, benarkah bahwa 
mewujudkan berbagai aspek hakikat manusia (atau menjadi 
manusia) adalah tugas setiap orang? Jika setiap orang bebas 
menentukan pilihannya, bukankah berarti ia bebas pula 
menentukan untuk tidak menjadi manusia? Memang tiap orang 
bebas menentukan pilihannya untuk menjadi apa atau menjadi 
siapa nantinya di masa depan, tetapi sejalan dengan konsep 
yang telah diuraikan terdahulu bahwa bereksistensi berarti 
berupaya secara aktif dan secara bertanggung jawab untuk 
mengadakan diri sebagai manusia. Andaikan seseorang 
menentukan pilihan dan berupaya untuk tidak menjadi manusia 
atau tidak mewujudkan aspek-aspek hakikatnya sebagai 
manusia maka berarti yang bersangkutan menurunkan 
martabat kemanusiaannya. Dalam konteks inilah manusia 
menjadi kurang atau tidak manusiawi, kurang atau tidak 
bertanggung jawab atas keberadaan dirinya sebagai manusia. Ia 
menurunkan martabatnya dari tingkat human ke tingkat yang 
lebih rendah, mungkin ke tingkat hewan, tumbuhan atau 
bahkan ke tingkat benda. Sebagai pribadi setiap orang memang 
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otonom, ia bebas menentukan pilihannya, tetapi bahwa bebas 
itu selalu berarti terikat pada nilai-nilai tertentu yang menjadi 
pilihannya dan dengan kebebasannya itulah seseorang pribadi 
wajib bertanggung jawab serta akan dimintai 
pertanggungjawaban. Sebab itu, tiada makna lain bahwa 
berada sebagai manusia adalah mengemban tugas dan 
mempunyai tujuan untuk menjadi manusia, atau bertugas 
mewujudkan berbagai aspek hakikat manusia. Karl Jaspers 
menyatakannya dalam kalimat: "to be a man is to become a 
man", ada sebagai manusia adalah menjadi manusia (Fuad 
Hasan, 1973). Implikasinya jika seseorang tidak selalu berupaya 
untuk menjadi manusia maka ia tidaklah berada sebagai 
manusia. 

   Berbagai aspek hakikat manusia pada dasarnya adalah 
potensi yang harus di wujudkan setiap orang, sebab itu bahwa 
berbagai aspek hakikat manusia merupakan sosok manusia 
ideal, merupakan gambaran manusia yang dicita-citakan atau 
yang menjadi tujuan. Sosok manusia ideal tersebut belum 
terwujud melainkan harus diupayakan untuk diwujudkan. 

 
 3.  Perkembangan Manusia Bersifat Terbuka 
   Manusia diciptakan dalam susunan terbaik dan dibekali 

berbagai potensi untuk dapat menjadi manusia.  Dalam 
perkembangannyapun manusia tidak beragam, ini bukti bahwa 
perkembangan manusia bersifat terbuka. Manusia mungkin 
berkembang sesuai kodrat dan martabat kemanusiaannya atau 
mampu menjadi manusia, sebaliknya mungkin pula ia 
berkembang ke arah yang kurang sesuai atau bahkan tidak 
sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaannya. 

   Gehlen seorang pemikir Jerman mengemukakan  hasil  studi 
perbandingannya tentang perkembangan struktur dan fungsi 
tubuh manusia dengan binatang. la sampai pada kesimpulan 
yang sama dengan Teori Retardasi  dari Bolk yaitu bahwa  pada 
saat kelahirannya taraf perkembangan manusia tidak lebih maju 
dari hewan, tetapi kurang maju daripada hewan yang paling 
dekat dengan dia (primat) sekali pun. Manusia lahir prematur 
dan tidak mengenal spesialisasi seperti hewan. la adalah 
makhluk yang ditandai kekurangan" (C.A. van Peursen, 1982). 
Kesimpulan Gehlen didukung oleh pernyataan Nietzsche  yang  
menyebut,  manusia sebagai das nicht festgestellte Tier,  artinya 
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sebagai hewan yang belum ditetapkan. Pada hewan terdapat 
adaptasi dan koordinasi yang langsung, sedangkan pada 
manusia terdapat kekosongan. Apa yang bagi hewan 
merupakan spesialisasi, bagi manusia merupakan kemungkinan 
yang terbuka (C.A. van Peursen, 1982). Pernyataan di atas 
barangkali dapat kita pahami dengan contoh sebagai berikut: 
kerbau lahir sebagai anak kerbau, selanjutnya ia hidup sesuai 
kodrat dan  martabat kekerbauannya (mengkerbau  atau 
menjadi kerbau). Sebaliknya, manusia, ia lahir sebagai anak 
manusia, tetapi dalam kelanjutan hidupnya memanusia atau 
menjadi manusia adalah suatu kemungkinan, mungkin ia 
memanusia, tetapi mungkin pula kurang atau bahkan  tidak  
memanusia.   Jika dibandingkan dengan hewan, manusia 
sepertinya dilahirkan terlalu dini. Sebelum ia disiapkan dengan 
spesialisasi tertentu dan sebelum ia  mampu menolong   dirinya   
sendiri,   ia   sudah dilahirkan. Akibatnya: 
a. Berbeda dengan hewan, kelanjutan hidup manusia 

menunjukkan keragaman. Ragam dalam hal 
kesehatannya, dalam dimensi kehidupan mdividualitasnya, 
sosialitasnya, keberbudayaannya, kesusilaannya, 
keberagamaannya. 

b. Oleh karena saat dilahirkan manusia belum mempunyai 
spesialisasi tertentu maka spesialisasinya itu harus 
diperoleh setelah ia lahir dalam perkembangan menuju 
kedewasaannya. 

 
   Anne Rollet mengemukakan bahwa sampai tahun 1976 para 

etnolog telah mencatat kira-kira 60 anak-anak buas di seluruh 
dunia. Tidak diketahui agaimana awalnya anak-anak tersebut 
hidup dan dipelihara oleh binatang. yang hidup bersama atau 
dipelihara oleh serigala, kijang, kera, ada pula ang   hidup   
dengan   serigala.   Anak-anak   tersebut   tidak   berperilaku 
agaimana layaknya manusia. Tidak berpakaian, agresif untuk 
menyerang dan menggigit, tidak dapat tertawa, ada yang tidak 
dapat berjalan tegak, tidak berbahasa sebagaimana manusia. 
(Intisari, No. 160 Tahun ke XIII, November 1976). Salah satu 
kasus serupa dikemukakan M.I. Soelaeman (1988), ia 
mengemukakan suatu peristiwa yang dikenal dengan peristiwa 
manusia serigala:  
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   Seorang pemburu menemukan di tengah-tengah hutan 
belantara dua orang anak sekitar enam dan tujuh tahun, ketika 
anak itu melihat pemburu, mereka lari .... di atas kaki dan 
tangannya sambil mengeluarkan suara seperti meraung-raung. 
Mereka masuk gua, mencari perlindungan pada seekor .... 
serigala. Tapi akhirnya kedua anak itu berhasil ditangkap dan 
kemudian di bawa ke kota dan dijadikan bahan studi para ahli. 
Setelah melalui kesukaran, kedua anak itu dapat dididik kembali 
seperti biasa. 

   Dari peristiwa di atas kita dapat memahami bahwa 
kemampuan berjalan tegak di atas dua kaki, kemampuan 
berbicara dan kemampuan berperilaku lainnya yang lazim 
dilakukan manusia yang berkebudayaan, tidak di bawa manusia 
sejak kelahirannya. Demikian halnya dengan kesadaran akan 
tujuan hidupnya, kemampuan untuk hidup sesuai individualitas, 
sosialitasnya, tidak di bawa manusia sejak kelahirannya, 
melainkan harus diperoleh manusia melalui belajar, melalui 
bantuan berupa pengajaran, bimbingan, latihan, dan kegiatan 
lainnya yang dapat dirangkumkan dalam istilah pendidikan. Jika 
sejak kelahirannya perkembangan dan pengembangan hidup 
manusia diserahkan kepada dirinya masing-masing tanpa dididik 
oleh orang lain, kemungkinannya ia hanya akan hidup 
berdasarkan dorongan instingnya saja. 

   Sampai di sini kiranya dapat dipahami bahwa manusia 
memerlukan pendidikan atau harus dididik. "Man can become 
man through education only", demikian pernyataan Immanuel 
Kant dalam teori pendidikannya (Henderson, 1959). Pernyataan 
tersebut sejalan dengan hasil studi M. J. Langeveld. Bahkan 
sehubungan dengan kodrat manusia seperti dikemukakan di 
atas, Langeveld memberikan identitas kepada manusia dengan 
sebutan Animal Educandum (M.J. Langeveld, 1980). 

   Apabila dikaji berdasarkan konsep pendidikan menurut 
pasal 1 ayat 1 UU No/20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional pendidikan diartikan sebagai : 

  “ 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, 
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 
dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.” 
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   Berdasarkan uraian di atas, cukup jelas bahwa 
kpendidikan memerlukan tenaga pendidik yang berkualitas.. 
Hal ini mengindikasikan pula criteria pendidik yang memenuhi 
persaratan untuk melakukan pendidikan. Pada UU No.20 
tahun 2003  Pasal 42 ayat 1 disebutkan bahwa : 

   Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi 
sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani 
dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan 
tujuan pendidikan nasional  

  Salah satu criteria pendidik itu diantaranya adalah  memiliki : 
1. Kematangan diri yang stabil 
2. Kematangan social yang stabil 
3. Kematangan professional. 

   Ada pula yang berpendapat bahwa pendidik,sebaiknya 
memenuhi criteria sebagai : 
1. Komunikator 
2. Fasilitator 
3. Motivator 
4. Konselor 
5. Administrator 

 
B. Perubahan Pergaulan Biasa ke Situasi Pergaulan Pendidikan  
  Berbagai referensi menyatakan bahwa manusia sering disebut 

sebagai makhluk social, selain sebagai makhluk religious dan 
makhluk berbudaya. Pendidikan merupakan upaya mendidik, 
melatih, membimbing, mengajar, member teladan dan berbagai 
kegiatan positif lainnya, yang dilakukan pendidik untuk membangun 
dan meningkatkan kualita hidup peserta didik. Pendidikan disebut 
pula sebagai upaya melakukan perubahan dari tidak tahu agar 
menjadi tahu (Learning how to think ), dari tidak dapat melakukan 
menjadi dapat melakukan (Learning how to do),dari seseorang yang 
tidak belajar apa-apa berubah menjadi seseorang yang belajar 
(Learning how to be),dari tidak dapat belajar  yang tepat menjadi 
seseorang yang belajar dengan yang seharusnya  (Learning how to 
learn)(UNESCO) 

  Kegiatan pendidikan sebagaimana disebutkan di atas, dilakukan 
melalui pergaulan atau interaksi antara pendidik dengan peserta 
didik, baik melalui pembimbingan, arahan, pembelajaran maupun 
contoh keteladanan. Melalui pendidikan baik yang bersifat formal 
maupun yang bersifat non formal dan in formal, diharapkan terjadi 
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berbagai perubahan positif pada diri peserta didik, baik 
pemikirannya, sikapnya maupun perilakunya. 

  Anak didik bukanlah wadah kosong dapat diisi materi 
pendidikan dengan sekehendak hati. Peserta didik adalah manusia 
aktif, yang dapat merespon,bertanya atau dapat pula mengkritisi 
apa yang disampaikan pendidiknya. Interaksi antara pendidik 
dengan peserta didik, akan tercapai dengan baik, tentunya 
memerlukan berbagai dukungan yang efektif, misalnya : 
Ada upaya pendidik yang dilakukan dengan sengaja, melalui 
pergaulan yang bersifat  transactional dialogic, 
Kegiatan pendidikan dilakukan oleh pendidik yang memenuhi 
criteria tertentu, misalnya : kematangan diri, kematangan social dan 
kematangan  professional.yang stabil. Yang memungkinnya dapat 
memiliki wibawa, dan pada gilirannya dapat memberikan pengaruh 
yang kuat pada peserta didik. 
Dapat disimpulkan bahwa pendidik yang dipersaratkan diantaranya 
memiliki kriteria sebagai pembimbing, pelatih, penasihat, pengajar, 
pendidik,dan perlindungan terhadap anak didiknya sehingga anak 
didik tersebut  menjadi dewasa. 
Sebagai pendidik dan pengelola pembelajaran, pendidik tentunya 
melakukan berbagai aktivitas yang erat kaitannya dengan tugas-
tugasnya, seperti sikap menolak kehendak siswanya yang kurang 
atau tidak baik. Melarang apabila anak akan melakukan kegiatan 
menyalahi peraturan.Mengharuskan terhadap anak untuk 
melakukan kegiatan keagamaan, dan berbagai aktivitas lain yang 
berfokus pada upaya melakukan pendidikan dan pengelolaan 
pembelajaran. 

 
C. Alasan-alasan Melaksanakan Proses Pendidikan  
  Mengenai pentingnya manusia dididik, sedikitnya ada 3 prinsip  

yang mengaplikasikan bahwa manusia perlu dididik, yaitu : 
 1.  Manusia adalah makhluk yang dapat mencapai kedewasaan 

dengan sendirinya, 
 2.  Manusia adalah makhluk yang mempunyai keharusan untuk 

menjadi manusia,  
 3.  Manusia adalah makhluk yang perkembangan pribadinya belum 

ditetapkan. Dalam kehidupan bersama dengan sesamanya ini 
akan terjadi hubungan pengaruh timbal balik. Untuk mencapai 
kedewasaannya manusia perlu dididik maka manusia itu dikenal 
sebagai animal educandum. Moralitas merupakan salah satu 
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asas yang melandasi bahwa manusia akan dapat dididik, sebab 
menurut asas ini manusia memiliki kemampuan untuk 
membedakan tindakan yang baik dan tidak baik. 

 
  Dalam arti sempit pengetahuan hanya dimiliki makhluk yang 

bernama manusia. Memang ada yang berpendapat berdasarkan 
instingnya, binatang memiliki ‘pengetahuan’. Misalnya, setiap 
binatang tahu akan ada bahaya yang mengancam dirinya, atau ada 
makanan yang bisa disantap. Seekor harimau tahu persis apa ada 
binatang di sekitarnya yang bisa dimangsa. Seekor tikus juga tahu 
bahwa di sekitarnya ada kucing yang siap menerkan dirinya, 
sehingga berdasarkan instingnya dia segera mencari tempat yang 
aman. 

  Manusia tidak dapat hidup berdasarkan instingnya saja, walau 
kadang-kadang juga ada manusia yang memiliki insting yang kuat. 
Manusia memiliki pengetahuan yang didasarkan atas insting sangat 
terbatas. Tetapi karena manusia merupakan satu-satunya makhluk 
ciptaan Allah yang diberi akal (kata “aql” tidak kurang dari lima 
puluh kali disebut dalam kitab suci al Qur’an), maka ia dapat 
memperoleh pengetahuan tentang segala hal. Hebatnya lagi, 
manusia tidak saja mampu memperoleh pengetahuan yang 
diperlukan dalam hidupnya, tetapi juga mengembangkannya 
menjadi beraneka ragam pengetahuan. 

  Atas dasar studi fenomenologis yang dilakukannya, M.J. 
Langeveld (1980) menyatakan bahwa "manusia itu sebagai animal 
educandum, dan ia memang adalah animal educabile". Jika kita 
mengacu kepada uraian terdahulu tentang sosok manusia dalam 
berbagai dimensinya, ada 5 asas antropologis yang mendasari 
kesimpulan bahwa manusia mungkin dididik atau dapat dididik, 
yaitu (1) potensialitas, (2). dinamika, (3) individualitas, (4) sosialitas, 
dan (5) moralitas. 

 
1. Asas Potensialitas 

   Hakikat tugas dan tujuan hidup manusia tiada lain adalah 
menjadi manusia. Tugas dan tujuan hidup manusia adalah 
membangan (mengadakan) dirinya mendekati manusia yang 
dalam filsafat disebut self-realization. Pendidikan dapat 
didefinisikan sebagai humanisasi (upaya memanusiakan 
manusia), yaitu upaya dalam rangka membantu manusia agar 
mampu hidup sesuai dengan martabat kemanusiaanya atau 
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menjadi manusia yang sebenarnya. Manusia dapat 
mengembangkan segenap potensinya untuk mampu beriman 
dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, potensi untuk 
mampu berbuat atau berperilaku baik, potensi untuk hidup 
sehat, potensi cipta, rasa, karsa, dan karyanya. 

 
2. Asas Dinamika 

   Manusia selalu aktif baik dalam aspek fisiologik maupun 
spiritualnya. Ia selalu menginginkan dan mengejar segala hal 
yang lebih dari apa yang telah ada atau yang telah dicapainya. la 
berupaya untuk mengaktualisasikan diri agar menjadi manusia 
ideal, baik dalam rangka interaksi atau komunikasinya cara 
horizontal (manusia-manusia) maupun vertikal atau 
transcendental (manusia-Tuhan). 

   Jika ditinjau dari sudut pendidik, pendidikan dilakukan 
dalam rangka membantu manusia (peserta didik) agar menjadi 
manusia ideal. Di pihak lain mabusia itu sendiri (peserta didik) 
memiliki dinamika untuk menjadi manusia ideal. Karena itu, 
dimensi dinamika mengimplikasikan bahwa manusia akan dapat 
dididik. 

 
3. Asas Individualitas 

   Individu antara lain memiliki kedirisendirian (subjektivitas), 
ia berbeda dari yang lainnya dan memiliki keinginan untuk 
menjadi seseorang sesuai keinginan dirinya sendiri. Sekalipun ia 
bergaul dengan sesamanya ia tetap adalah dirinya sendiri. 
Sebagai individu ia tidak pasif, melainkan bebas dan aktif 
berupaya untuk mewujudkan dirinya. 

   Pendidikan dilaksanakan untuk membantu manusia dalam 
rangka mengaktualisasikan atau mewujudkan dirinya. 
Pendidikan bukan untuk membentuk manusia sebagaimana 
kehendak pendidik dengan mengabaikan dimensi individualitas 
manusia (peserta didik). Di pihak lain manusia sesuai dengan 
individualitasnya berupaya untuk mewujudkan dirinya. Karena 
itu, individualitas manusia mengimplikasikan bahwa manusia 
akan dapat didik. 

 
4. Asas Sosialitas 

   Sebagai insan sosial manusia hidup bersama dengan 
sesamanya, ia butuh bergaul dengan orang lain. Dalam 
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kehidupan bersama dengan sesamanya ini akan terjadi 
hubungan pengaruh timbal balik. Setiap individu akan 
menerima pengaruh dari individu yang lainnya. Kenyataan ini 
memberikan kemungkinan bagi manusia untuk dapat dididik. 
Sebab, upaya bantuan atau pengaruh pendidikan itu 
disampaikan justru melalui interaksi atau komunikasi 
antarsesama manusia; dan bahwa manusia dapat menerima 
bantuan atau pengaruh pendidikan juga melalui interaksi atau 
komunikasi dengan sesamanya. 

 
5. Asas Moralitas 

   Istilah moralitas kita kenal secara umum sebagai suatu 
sistem peraturan-peraturan perilaku sosial, etika hubungan 
antar-orang. Baik dan buruk, benar dan salah. Moralitas adalah 
kesadaran akan loyalitas pada tugas-tanggungjawab, moralitas 
berasal dari dalam kepribadian manusia itu sendiri. Binatang 
tidak memiliki moralitas karena tidak memiliki kepribadian. 
moralitas tidak bisa dijelaskan dengan akal, karena itu berasal 
dari kepribadian manusia, manusia sebagai makhluk moral tidak 
dapat dipahami kecuali terlebih dahulu mengenali realitas Bapa 
Semesta, Sumber dari Kepribadian, moralitas manusia berasal 
dari kehidupan keluarga. Jadi keluarga yang baik akan 
menghasilkan pribadi yang memiliki moralitas yang baik pula. 
Keluarga adalah tempat mendidik moralitas. Sangat 
disayangkan pada masa modern saat ini banyak keluarga yang 
berantakan nilai-nilainya. 

   Manusia memiliki kemampuan untuk membedakan yang 
baik dan tidak baik, dan pada dasarnya ia berpotensi untuk 
berperilaku baik atas dasar kebebasan dan tanggung jawabnya 
(aspek moralitas). 

   Pendidikan hakikatnya bersifat normatif, artinya 
dilaksanakan berdasarkan sistem nilai dan norma tertentu serta 
diarahkan untuk mewujudkan manusia ideal, yaitu manusia 
yang diharapkan sesuai dengan sistem nilai dan norma tertentu 
yang bersumber dari agama maupun budaya yang diakui. 
Pendidikan bersifat normatif dan manusia memiliki dimensi 
moralitas karena itu aspek moralitas memungkinkan manusia 
untuk dapat didik. 

   Atas dasar berbagai asas di atas, pendidikan mutlak harus 
dilaksanakan. 
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   Jika berbagai asumsi tersebut diingkari, kita harus sampai 
pada kesimpulan bahwa manusia tidak perlu didik, tidak akan 
dapat didik karena itu kita tak perlu melaksanakan pendidikan. 

LATIHAN 
 Untuk mempedalam pemahaman Anda mengenai materi di atas 
kerjakanlah latihan berikut! 
 Melalui kegiatan belajar-mengajar, para siswa akhirnya menguasai 
konsep tentang toleransi dan bersiakap toleran terhadap oaring lain yang 
berbeda keyakinan agama dengannya. Ini adalah contoh bahwa siswa 
(munisia) dapat didik. Jelaskan lima asa yang menjadi landasan 
antropologisnya! 
 
Petunjuk Jawaban Latihan 
 Untuk menjawab persoalan di atas Anda perlu mengingat kembali 
konsep-konsep hakikat manusia, serta menganalisisnya dengan 
menggunakan model implikasi (jika-maka) terhadap kemungkinan 
pendidikan.   

 
RANGKUMAN 
 Setelah kelahirannya, manusia tidak dengan sendirinya mampu jadi 
manusia. Untuk menjadi manusia, ia perlu dididik dan mendidik diri. 
Sehubungan dengan ini M. J. Langeveld menyebut manusia sebagai 
Animal Educandum. Terdapat 3 asas antropologis yang mengimplikasikan 
bahwa perlu manusia dididik dan mendidik diri, yaitu 0) manusia adalah 
makhluk yang belum selesai menjadi manusia, (2) tugas dan tujuan 
manusia adalah menjadi manusia, dan (3) bahwa Perkembangan manusia 
bersifat terbuka. 
 Dalam pernyataan manusia perlu dididik dan mendidik diri tersirat 
makna bahwa manusia dapat dididik. M.J. Langeveld menyebutnya 
sebagai Animal Educable. Terdapat 5 asas antropologis yang 
mengimplikasikan kemungkinan manusia untuk dapat dididik, yaitu (1) 
asas potensialitas, (2) asas sosialitas, (3) asas individual itas, (4) asas 
moralitas, dan (5) asas dinamika. 

 
TES FORMATIF 2 
Pilihlah satu jawaban yang paling tepat. 
 Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, d atau e pada jawaban 
yang tepat! 
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1. Landasan berarti tumpuan dasar atau alas tempat bertumpu, titik 
tolak atau dasar pijakan,hal ini biasa bersifat material, hal ini 
merupakan pengertian dari landasan pendidikan secara... 
a. grammatical 
b. klasikal 
c. leksikal 
d. realisme 
e. pragmatisme 

 
2. Asumsi - asumsi yang menjadi dasar pijakan atau sebagai titik tolak 

dalam rangka praktek pendidikan adalah merupakan … 
a. dasar pendidikan 
b. fungsi pendidikan 
c. landasan yuridis 
d. landasan filosofi 
e. landasan pendidikan 

 
3. Asumsi - asumsi yang bersumbu dan berbagai cabang atau disiplin 

ilmu yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan 
adalah merupakan salah satu jenis landasan pendidikan yaitu 
landasan… 
a. ilmiah 
b. filosofi 
c. religious 
d. yuridis 
e. asumsi 

 
4. Berikut ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan 

landasan yuridis sistem pendidikan nasional Indonesia, kecuali … 
a. Peraturan   Pemerintah  No.  27  Tahun   1990  tentang  

Pendidikan Prasekolah 
b. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan 

Dasar  
c. Peraturan  Pemerintah No. 29 Tahun   1990 tentang  Pendidikan 

Menengah 
d. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan 

Anak Usia Dini 
e. Peraturan Pemerintah No. 30 dan No. 31 Tahun 1999 tentang 

Pendidikan Tinggi 
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5. Pendidikan nasional harus berakar pada nilai-nilai agama, hal ini 
salah satunya dilandasi oleh isi Pembukaan UUD Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa … 
a. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa 
b. Negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban 

dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam 
memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya 

c. Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia 
d. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 

memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat 
menurut agamanya dan kepercayaannya itu 

e. Negara Indonesia memiliki lima agama yang setara 
kedudukannya 

 
6. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa merupakan ... pendidikan nasional. 
a. definisi 
b. fungsi 
c. tujuan 
d. akar 
e. sifat 

7. Untuk memahami landasan filosofis pendidikan adalah dengan 
menggunakan pendekatan filsafat ilmu yang meliputi tiga bidang 
kajian yaitu, kecuali … 
a. Metafisika 
b. Sosiologi 
c. Aksiologi 
d. Epistemologi 
e. Antopologi 

 
8. Aspek religius yang terdapat dalam pancasila tercermin dalam sila   

ke … 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 
e. 5 
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9. Kemampuan bersosialisasi, kesadaran akan tujuan hidup dan 
kemampuan untuk hidup tidak dibawa manusia sejak kelahirannya 
melainkan harus diperoleh melalui… 
a. Metafisika 
b. Sosiologi 
c. Epistemologi 
d. Aksiologi 
e. Biologi 

 
10. Tujuan pendidikan untuk berkembangnya potensi peserta didik 

terdapat dalam … 
a. Pasal 1 UU RI No. 20 Tahun 2003 
b. Pasal 2 UURI No. 20 Tahun 2003 
c. Pasal 3 UU RI No. 20 Tahun 2003 
d. Pasal 4 UU RI No. 20 Tahun 2003 
e. Pasal 5 UU RI No. 20 Tahun 2003 

 
 Cocokanlah jawaban Anda dengan kunci jawaban Tes Formatif 2 
yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. 
Kemudian, gunakan runus berikut untuk mengetahui tingkat penguasan 
Anda terhadap materi Kegiatan belajar 1. 

 
Tingkat penguasan = Jumlah jawaban yang benar x 100% 
                                               Jumlah soal 
Arti tingkat penguasaan:  

 90 - 100%   = baik sekali  
 80 -   89%  = baik  
 70 -   79%   = cukup  
     <  70%    = kurang 
 Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat 
meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. Bagus! Jika masih di bawah 80%, 
Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang 
belum dikuasai. 
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KEGIATAN BELAJAR  3 
Pendidikan, Martabat, dan Hak Asasi Manusia 
 Dalam kegiatan belajar ini Anda akan mengkaji dua pokok 
permasalahan, yaitu (1) pendidikan sebagai humanisasi atau sebagai 
upaya membantu usia agar mampu hidup sesuai dengan martabat 
kemanusiaannya, dan pendidikan sebagai hak yang harus diberikan 
kepada setiap orang. Setelah mempelajari kegiatan belajar ini Anda akan 
dapat mendesknpsikan tentang implikasi hakikat manusia terhadap 
makna pendidikan sebagai upaya membantu manusia agar mampu hidup 
sesuai dengan martabat kemanusiaannya dan memahami alasan-alasan 
tentang mengapa pendidikan merupakan hak yang harus diberikan 
kepada setiap orang. 

 
A. PENDIDIKAN SEBAGAI HUMANISASI 
  Bahwa dari zaman ke zaman manusia telah berupaya 

mengkonsepsikan dan mengimplementasikan pendidikan secara 
variatif. Kendati demikian, secara esensi dan misinya menunjukkan 
pada garis yang sama yakni bahwa pendidikan pada dasarnya 
merupakan upaya untuk mempersiapkan manusia guna 
mengahadapi berbagai tantangan perubahan yang terjadi sesuai 
dengan tuntutan zaman, sekaligus merupakan upaya untuk 
menjamin kelangsungan eksistensi kehidupan manusia itu sendiri. 
Dengan melalui pendidikanlah hingga saat ini manusia telah mampu 
mempertahankan eksistensinya dan terus menerus menuju 
peradaban yang semakin maju dan kompleks. 

  Seperti telah dikemukakan dalam Kegiatan Belajar 2, hakikat 
tugas dan tujuan hidup manusia tiada lain adalah menjadi manusia. 
Tugas dan tujuan hidup manusia adalah membangun atau 
"mengadakan" dirinya mendekati manusia ideal. Inilah yang dalam 
filsafat disebut self-realization (realisasi-diri). Realisasi-diri erat 
hubungannya dengan pandangan tentang hakikat manusia, yang 
dapat kita pelajari dengan bersumber dari agama atau filsafat. 
Dengan bersumber dari filsafat, hendaknya kita maklumi bahwa 
"manusia menjadi manusia yang sebenarnya jika dapat 
merealisasikan hakikatnya secara total" (Henderson, 1959). Adapun 
sebagaimana telah Anda pahami melalui Kegiatan Belajar 2, manusia 
dapat menjadi manusia hanya melalui Pendidikan.    Implikasinya,    
dalam    rangka    mencari    pengertian    atau mendefmisikan 
tentang pendidikan sewajarnya bertolak dari suatu pandangan 
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tentang manusia dan diarahkan kepada wujud manusia ideal 
berdasarkan pandangan tentang manusia yang dijadikan asumsinya. 

  Sebagaimana telah dinyatakan di muka, manusia bertugas dan 
bertujuan untuk menjadi manusia, sedangkan manusia dapat 
menjadi manusia hanya melalui pendidikan. Dalam konteks ini maka 
pendidikan dapat didefinisikan sebagai humanisasi (upaya 
memanusiakan manusia), yaitu suatu upaya dalam rangka 
membantu manusia (peserta didik) agar mampu hidup sesuai 
dengan martabat kemanusiaannya. Selanjutnya, mengingat bahwa 
manusia menjadi manusia yang sebenarnya jika ia dapat 
merealisasikan hakikatnya secara total maka pengertian pendidikan 
sebagai upaya membantu manusia agar ia mampu hidup sesuai 
dengan martabat kemanusiaannya itu mesti Anda hubungkan 
dengan makna berbagai aspek hakikat manusia sebagaimana telah 
dipelajari dalam Kegiatan Belajar 1. Silakan Anda mencoba untuk 
menghubungkannya! 

  Dari Kegiatan Belajar 1 dapat kita rangkumkan bahwa manusia 
adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa; manusia adalah kesatuan 
badani-rohani yang hidup dalam ruang dan waktu, sadar akan diri 
dan lingkungannya, mempunyai berbagai kebutuhan, insting, nafsu 
serta tujuan hidup; manusia memiliki berbagai potensi, yaitu potensi 
untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbuat 
baik, cipta, rasa, karsa, dan karya, adapun dalam eksistensinya 
manusia memiliki aspek individualitas, sosialitas, kultural, moralitas, 
dan religius. Mesti Anda perhatikan sesungguhnya sosok manusia ini 
adalah sosok manusia ideal, sosok manusia yang dicita-citakan atau 
yang menjadi tujuan, sosok manusia yang belum terwujud 
melainkan yang mesti diupayakan untuk diwujudkan. Dalam hal ini 
berarti manusia lahir dengan potensi, ia lahir belum terspesialisasi 
seperti hewan atau binatang, dan bahwa perkembangannya bersifat 
terbuka. Implikasi dari pandangan tentang berbagai aspek hakikat 
manusia tersebut, sebagai humanisasi atau sebagai upaya 
membantu manusia agar mampu hidup sesuai dengan martabat 
kemanusiaannya maka pendidikan sewajarnya diupayakan dengan 
tujuan untuk membantu mengembangkan berbagai potensi yang 
ada pada manusia. Contohnya adalah mengembangkan potensi 
untuk mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
potensi untuk mampu berbuat atau berperilaku baik, potensi untuk 
mampu hidup sehat, potensi cipta, rasa, karsa, dan karyanya. 
Adapun semua potensi tersebut harus dikembangkan secara 
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menyeluruh dan terpadu dalam konteks aspek keberagamaan, 
moralitas, individualitas, sosialitas, dan keberbudayaan. 

  Demi pencapaian tujuan ini, pendidikan tidak hanya 
berlangsung pada satu tahap perkembangan saja, melainkan harus 
dilaksanakan sepanjang hayat. Pendidikan tidak cukup dilaksanakan 
di dalam salah satu lingkungan. pendidikan saja, melainkan di 
berbagai lingkungan pendidikan. Selain itu, materi dan cara-cara 
(metode) pendidikannya pun perlu dipilih atas dasar asumsi tentang 
hakikat manusia dan tujuan pendidikan yang diturunkan 
daripadanya. Pendidikan adalah upaya menuntun anak sejak lahir 
untuk mencapai kedewasaan jasmani dan rohani, dalam interaksi 
alam beserta lingkungan sekitar tempat dimana dia berada. 

  Dalam pendidikan terdapat tiga hal penting yaitu aspek kognitif 
(berpikir), aspek gerak ( psikomotorik ) dan aspek afektif (merasa). 
Sebagai ilustrasi, saat kita mempelajari sesuatu maka di dalamnya 
tidak saja proses berpikir yang ambil bagian tapi juga ada unsur-
unsur yang berkaitan dengan mengekspresikan rasa suka tersebut, 
perasaan seperti semangat, suka dan lain-lain. 

  Pendidikan secara umum bertujuan membantu manusia 
menemukan akan hakekat kemanusiaannya. Maksudnya, pendidikan 
harus mampu mewujudkan manusia seutuhnya. Pendidikan 
berfungsi melakukan proses penyadaran terhadap manusia untuk 
mampu mengenal, mengerti dan memahami relitas kehidupan yang 
ada di sekelilingnya. Dengan adanya pendidikan, diharapkan 
manusia mampu menyadari potensi yang ia miliki sebagi makhluk 
yang berfikir. Potensi yang dimaksud adalah potensi ruhaniyah 
(spiritual), nafsiyah (jiwa), aqliyah (pikiran) dan jasmaniyah (tubuh). 
Dengan melakukan proses berfikir manusia akan menemukan 
eksistensi kehadirannya sebagai makhluk yang telah diberi akal oleh 
Tuhan Yang Maha Esa. 

  Pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia baik 
dalam bentuk formal maupun informal. Pendidikan dalam bentuk 
formal adalah pengajaran, yakni proses transfer pengetahuan atau 
usaha mengembangkan dan mengeluarkan potensi intelektualitas 
dari dalam diri manusia. Intelektualitas dan pengetahuan itupun 
belum sepenuhnya mewakili diri manusia. Oleh karena itu, 
pendidikan bukan hanya sekedar transfer of knowledge atau 
peralihan ilmu pengetahuan semata, akan tetapi dengan adanya 
pendidikan diharapkan peserta didik mampu mengetahui dan 
memahami eksistensi dan potensi yang mereka miliki. 
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  Di sinilah akhir dari tujuan pendidikan, yakni melakukan proses 
“humanisasi” (memanusiakan manusia) yang berujung pada proses 
pembebasan. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa manusia dalam 
sistem dan struktur soiial mengalami dehumanisasi karena 
eksploitasi kelas, dominasi gender maupun hegemoni budaya lain. 
Oleh karena itu, pendidikan merupakan sarana untuk memproduksi 
kesadaran dalam mengembalikan kemanusiakan manusia, dan 
dalam kaitan ini, pendidikan berperan untuk membangkitkan 
kesadaran kritis sebagai prasyarat upaya untuk pembebasan. 

  Jadi yang dimaksudkan bahwa pendidikan adalah proses 
memanusiakan manusia adalah pendidikan mengantarkan peserta 
didik menuju kematangan dan kedewasaan rohani dan jasmani 
sehingga peserta didik dapat menjadi manusia yang benar – benar 
sempurna ( manusia seutuhnya ) baik dari aspek kecerdasan, 
emosional, spiritual, sikap,dsb. 

  Dari uraian di atas kiranya dapat dipahami bahwa sebagai 
humanisasi didikan mempunyai arti yang cukup luas dan 
komprehensif meliputi berbagai pengertian pendidikan berdasarkan 
pendekatan mono disipliner. Sebagai   humanisasi   pendidikan   
antara lain berarti sebagai upaya: pengembangan potensi manusia 
(sudut pandang psikologi). Dalam pengertian ini ada berbagai 
potensi yang harus dikembangkan, contohnya SQ (Spiritual Quotient 
atau  Kecerdasan  Spiritual)  agar  setiap  tindakannya  dilandasi 
keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, EQ 
(Emotional Quotient atau Kecerdasan Emosi) agar manusia mampu 
mengendalikan emosinya, memahami perasaan orang lain. IQ 
(Intelligence Quotient atau Kecerdasan  Inteligensi)  agar  manusia  
memiliki  kemampuan  berhitung, kemampuan verbal, kemampuan 
membedakan dan membuat prioritas, Sos Q (Social Quotient atau    
Kecerdasan Sosial) agar manusia senang berkomunikasi, berteman,  
menolong, membuat orang lain bahagia, dan bekerja sama. 
Pendidikan juga berarti personalisasi atau individualisasi, yaitu agar 
manusia menjadi pribadi atau individu yang mantap. Contohnya, 
mampu hidup bebas dan bertanggung jawab, berperan sebagai 
subjek. Selain itu sebagai humanisasi pendidikan juga berarti   
sosialisasi (sudut pandang sosiologi), sivilisasi (sudut pandang 
politik), enkulturasi (sudut pandang antropologi), pembinaan 
manusia beriman dan bertakwa (sudut pandang religi), pembinaan 
manusia bermoral (sudut pandang Etika). Pendidikan meliputi 
berbagai aspek, yaitu berkenaan dengan aspek-aspek intelektual, 
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sosial, emosional, dan spiritual, atau berkenaan dengan nilai, 
pengetahuan, sikap,  dan  keterampilan. Pendidikan juga meliputi 
berbagai kegiatan, contohnya pengajaran, bimbingan, latihan, dan 
berbagai kegiatan lainnya yang bersifat positif dalam rangka 
mengembangkan berbagai aspek hakikat manusia sehingga manusia 
mampu hidup sesuai martabat kemanusiaannya. 
 

B. PENDIDIKAN DAN HAK ASASI MANUSIA 
  Hak adalah milik manusia karena naturanya, namun karena 

natura ini adalah natura sosial maka dengan apa yang dianggap 
sebagai hak diwajibkan mengakui hak orang lain  begitulah 
pernyataan dari Jauh Locke, sedangkan menurut Noah Webster 
seorang pemikir besar Amerika menyatakan , pemerintah dispotik 
akan membatasi pendidikan karena kawatir kekuasaannya lama 
kelamaan berkurang. Hak asasi adalah hak yang dasar atau pokok. 
Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang alamiah yang tidak 
dapat dicabut karena ini adalah karunia Tuhan. Hak-hak tersebut 
antara lain hak hidup, kebebasan dan mengejar kebahagiaan.   
Disamping itu hak asasi meliputi kebebasan berbicara, kebebasan 
beragama, kebebasan berkumpul dan berserikat.  Menurut Thomas 
Jefferson pendidikan adalah syarat mutlak dari kemerdekaan, ia 
juga menegaskan bahwa nodal utama kekuatan politik berada pada 
rakyat, yaitu rakyat yang menguasai pengetahuan dan informasi.  

  Pendidikan sebagai upaya agar manusia memperoleh hak-haknya 
yang asasi. Menurut sejarah, di negara-negara Eropa mula-mula 
muncul masalah mengenai hak-hak manusia yang telah diinjak-injak 
oleh pemerintahan monarki atau absolutisme. Sebab itu, pada 
mulanya yang menjadi masalah pokok mengenai pendidikan ialah 
bagaimana individu itu memperoleh hak-haknya yang asasi. Karena 
itu, pula tugas negara adalah menjamin berkembangnya hak-hak 
individu tersebut. Hal ini antara lain terlihat dalam pemikiran filsuf 
Prancis, Condorcet pada akhir abad ke-18. la menyatakan adalah 
merupakan tugas negara untuk memberikan hak-hak yang 
diperlukan setiap individu dalam memperoleh hak-hak asasinya dan 
di mana individu itu dapat mengembangkan kemampuannya yang 
relevan oleh alam kepadanya. Dengan diperolehnya kesempatan 
tersebut maka warga negara itu mempunyai kesamaan yang aktual 
dan oleh sebab itu dia dapat memberikan kemampuannya kepada 
negara. Menurut Condorcet inilah tujuan pokok pendidikan 
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nasional, dan dilihat dari segi ini pendidikan merupakan tugas 
pemerintah yang adil (H.A.R., Tilaar: 1995)." 

  Hak Asasi sebagai Dasar Demokrasi Pendidikan. Lahirnya republik 
modern pertama di dunia, yaitu Amerika Serikat pada tahun 1776, 
belum disertai dengan perubahan dalam bidang pendidikan. Noah 
Webster seorang pemikir besar Amerika menyatakan bahwa 
konstitusi Amerika berbentuk Republik, tetapi undang-undang 
pendidikannya masih tetap monarki. Hal ini dinyatakan Webster 
oleh sebab menurut beliau, pemerintahan dispotik akan membatasi 
pendidikan karena khawatir kekuasaannya lama kelamaan akan 
berkurang, sedangkan suatu pemerintahan Republik justru terletak 
pada rakyatnya, yaitu rakyat yang sadar akan hak-hak dan 
wajibannya. Adalah Thomas Jefferson yang menyatakan dengan 
tegas bahwa modal utama kekuatan politik berada pada rakyat, 
yaitu rakyat yang eneuasai pengetahuan dan informasi. Menurut 
Jefferson pendidikan adalah rat mutlak dari kemerdekaan. Tanpa 
pendidikan kemerdekaan menjadi tidak mungkin. Gagasan 
equalitarianisme Jefferson yang mengagungkan konsep rakyat biasa 
(the common man) ini memang belum sepenuhnya diterima oleh 
kesadaran politik pada waktu itu. Perjuangan kemerdekaan Amerika 
meletakkan dasar-dasar pada kesamaan hak ekonomi dan politik 
manusia biasa. Berdasarkan asumsi bahwa tidak ada manusia yang 
lebih dari manusia yang lain maka setiap manusia mempunyai hak 
yang sama, demikian pula di dalam pendidikan. Demikianlah 
gagasan Andrew Jackson. Dari perkembangan hak-hak pendidikan 
ini pada abad ke-19 mulailah terbentuk sistem pendidikan rakyat di 
Amerika Serikat di bawah pimpinan Horace Mann di Massachussets, 
Henry Barnard di Connecticut, yang menunjukkan lahirnya suatu 
sistem pendidikan rakyat dengan kewajiban belajar. 

  Model pendidikan yang demokratis juga mendapatkan 
dasarnya dari John Dewey dalam bukunya Democracy and Education 
(1916). Dewey menyatakan bahwa demokrasi merupakan sesuatu 
yang lebih dari pada suatu pengertian politik; demokrasi merupakan 
suatu kehidupan bersama yang saling berkaitan dan saling 
mengkomunikasikan pengalaman. Suatu masyarakat hanya akan 
ada karena suatu komunikasi karena saling membagi pengetahuan, 
dan itulah kriteria etis suatu masyarakat yang baik. Jadi, demokrasi 
dan pendidikan merupakan dua muka dari suatu mata uang, 
demokrasi tidak dapat hidup tanpa pendidikan, sebaliknya 
pendidikan yang baik tidak akan hidup dalam suatu masyarakat 



 

93 Landasan Pendidikan  

yang tidak demokratis. Tahun 1982 Mortimer J. Adler atas nama 
anggota-anggota Paideia menyatakan: kita secara politik adalah 
suatu masyarakat tanpa kelas. Rakyat kita secara keseluruhanlah 
yang merupakan kelas yang memerintah kita. Oleh karena itu, kita 
harus merupakan suatu masyarakat tanpa kelas di bidang 
pendidikan. Makna yang paling dalam dari persamaan sosial adalah 
kualitas kehidupan Vang sama bagi semua, yang menuntut kualitas 
penyekolahan yang sama bagi semua (Mortimer J. Adler, 1982). 

  Pendidikan sebagai Hak Setiap Warga Negara. Hak untuk 
mendapatkan Pendidikan bagi setiap warga negara tertuang dalam 
Pasal 31 UUD Rl 1945, sebagai berikut. 
a. Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan. 
b. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan 

pemerintah wajib membiayainya.  
c. Pemerintah mengusahakan    dan  menyelenggarakan    satu    

sistem pendidikan nasional, dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.  

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

 
  Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dinyatakan bahwa "pendidikan diselenggarakan secara 
demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan 
menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, 
dan kemajemukan bangsa" (ayat I, Pasal 4). Selanjutnya, ayat (1) 
Pasal 5 menyatakan: "Setiap warga negara mempunyai hak yang 
sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu". 

  Berkenaan dengan hak warga negara untuk mendapatkan 
pendidikan sebagaimana dikemukakan di atas, terdapat kewajiban 
dari pihak orang tua, masyarakat dan pemerintah untuk dapat 
mewujudkannya dan sebagai jaminan atas hak tersebut, dalam Pasal 
7 UU RI Nomor 20 Tahun 2003 ditegaskan: "Orang tua dari anak usia 
wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada 
anaknya". Sedangkan "masyarakat berkewajiban memberikan 
dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan" (Pasal 
9). Adapun kewajiban pemerintah diatur dalam Pasal 11 sebagai 
berikut.  
a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan 
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dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan 
yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.  

b. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin 
tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap 
warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas 
tahun. 

  Hak untuk mendapatkan pendidikan bagi warga negara telah 
dinyatakan sejak tanggal 18 Agustus 1945 ketika PPKI menetapkan 
UUD 1945 sebagai dasar konstitusional negara Indonesia. Adapun 
kewajiban belajar telah sahakan gejak 1950 hingga sekarang, 
sekalipun terdapat berbagai kendala dan pelaksanaannya. 

 
LATIHAN 
 Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, 
kerjakanlah latiahan berikut! 
 Masih banyakanya anak-anak jalanan yang karena kendala ekonomi 
belum dapat mengikuti wajib belajar semblilan tahun adalah kasus belum 
diperolehnya ha katas pendidikan oleh mereka. Apakah pendidikan 
tersebut benar-bebar meruapakan hak mereka? Coba rumuskan alasan-
alasannya! 
 
Petunjuk Jawaban latihan 
 Untuk menjawab persoalan di atas, Anda gunakan dasar-dasar 
teoritis mengenai hak asasi manusia serta implikasinya terhadap 
pendidikan. Selain itu dalam konteks kasus tersebut, Anda juga dapat 
merujuk kepada UUD 1945 dan UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional. 
 
RANGKUMAN 
 Pendidikan dapat kita defmisikan sebagai humanisasi atau upaya 
memanusiakan manusia, yaitu suatu upaya membantu manusia untuk 
dapat bereksistensi sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. Sebab 
manusia menjadi manusia yang sebenarnya jika ia mampu merealisasikan 
hakikatnya secara total maka pendidikan hendaknya merupakan upaya 
yang dilaksanakan secara sadar dengan bertitik tolak pada asumsi tentang 
hakikat manusia. 
 Hidup bagi manusia bukan sekadar hidup sebagaimana hidupnya 
tumbuhan atau hewan, melainkan hidup sebagai manusia. Hak hidup bagi 
manusia mengimplikasikan hak untuk mendapatkan pendidikan. Hak 
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inilah yang diperjuangkan berbagai organisasi internasional belakangan ini 
untuk dimasukkan sebagai tambahan daftar hak asasi manusia. 
 Sebab hak asasi manusia diinjak-injak oleh penguasa pemerintahan 
monarki dan absolutisme, tercatat dalam sejarah di Eropa, pada awalnya 
melalui pendidikan hak asasi diupayakan agar diperoleh setiap 
individuwarga negara. Selanjutnya, hak asasi manusia mengimplikasikan 
hak pendidikan dan demokrasi pendidikan. Pendidikan mesti bersifat 
demokratis, dan dilaksanakanlah kewajiban belajar. Mengenai hal ini, 
sehari setelah proklamasi kemerdekaannya, bangsa Indonesia telah 
menyatakan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara. 
Sekalipun menghadapi berbagai kendala, program wajib belajar telah 
dimulai sejak tahun 1950 dan sampai kini terus diupayakan. Orang tua, 
masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah mernpunyai hak dan 
kewajiban dalam bidang pendidikan sebagai jaminan akan hak pendidikan 
bagi setiap individu atau warga negara. Hal ini sebagaimana dinyatakan 
dalam UU Rl No. 20 Tahun 2003. 

 
TES FORMATIF 3 
Pilihlah satu jawaban yang paling tepat. 
1. Suatu upaya dalam rangka membantu manusia (peserta didik) agar 

mampu hidup sesuai dengan martabat kemanusiaannya adalah 
definisi pendidikan sebagai.... 
a. self- realization 
b. humanisasi 
c. moralisasi 
d. idealisasi 

2. "Manusia menjadi manusia yang sebenarnya jika dapat 
merealisasikan hakikatnya secara total" (Henderson, 1959) hal 
tersebut dapat terwujud jika menyadari dan memahami eksistensi 
manusia yang memiliki aspek sebagai berikut, kecuali... 
a. enkulturasi 
b. moralitas 
c. individualitas 
d. sosialitas 

3. Sebagai humanisasi pendidikan antara lain berarti sebagai upaya 
pengembangan potensi manusia (sudut pandang psikologis}, dalam 
pengertian tersebut berbagai potensi yang harus dikembangkan 
antara lain yaitu agar manusia senang berkomunikasi, berteman, 
menolong, membuat orang lain bahagia dan bekerja sama. Potensi 
tersebut disebut juga ... 
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a. Spiritual Quotient 
b. Social Quotient 
c. Emotional Quotient 
d. Intelligence Quotient 

4. Mengapa hak asasi adalah hak dasar atau pokok (KBBI, 1995) … 
a. sebab, hak asasi menunjukkan eksistensi manusia untuk 

menunjukkan identitasnya 
b. sebab, hak asasi mampu memanusiakan manusia sehingga 

dapat merealisasikan kakikatnya secara total 
c. sebab, hak asasi merupakan hak -hak alamiah yang tidak dapat 

dicabut karena itu adalah karunia Tuhan 
d. sebab, hak asasi menjadi pelindung manusia untuk menjadi 

dirinya yang seutuhnya 
5. Kecendrungan kaiangan organisasi internasional untuk memperluas 

daftar hak asasi manusia antara lain adalah hak atas pendidikan, 
pernyataan hak tersebut ditulis dalam United States Information 
Agency, 1991 yaitu berbunyi 
a. "Kesempatan pendidikan yang memadai harus menjadi hak 

bawaan setiap anak" 
b. "Tujuan pokok pendidikan nasional, dan dilihat dari segi ini 

pendidikanmerupakan  tugas pemerintah yang adil" 
c. "Makna yang paling penting dalam dari persamaan sosial 

adalah kualitas kehidupan yang sama bagi manusia, yang 
menuntut kualitas penyekolahan yang sama bagi semua" 

d. "Pendidikan sebagai upaya agar manusia memperoleh hak-
haknya yang asasi" 

6. Dalam sejarah sebelum munculnya Hak Asasi sebagai Dasar 
Demokrasi Pendidikan, terdapat gagasan bahwa "Tanpa pendidikan 
kemerdekaan menjadi tidak mungkin". Gagasan tersebut 
dikemukakan oleh ... 
a. John Locke 
b. Condorcet 
c. Mortimer J. Adler 
d. Thomas Jefferson 

7. Pendidikan juga berarti personalisasi atau individualisasi, ini memiliki 
arti yaitu… 
a. agar manusia menjadi pribadi atau individu yang mantap 
b. agar manusia menjadi dirinya sendiri 
c. manusia memiliki potensi yang berbeda-beda 
d. agar manusia dapat dipahami satu sama lain 
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8. Manusia lahir dengan potensi, ia lahir belum terspesialisasi seperti 
hewan atau binatang, dan bahwa perkembangannya bersifat.... 
a. absolute 
b. bebas 
c. terbuka 
d. hirarki 

9. Tujuan pendidikan sewajarnya diupayakan dengan tujuan untuk 
membantu mengembangkan berbagai potensi yang ada pada 
manusia, contohnya dengan mengembangkan berbagai potensi 
sebagai berikut, kecuali  
a. Potensi untuk mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa 
b. Potensi untuk hidup sehat 
c. Potensi cipta, rasa, karsa dan karyanya 
d. Potensi untuk mampu melakukan keinginannya 

10. Pasal 31 UUD Rl 1945 berisikan tentang .... 
a. Hak asasi sebagai dasar demokrasi pendidikan 
b. Pendidikan sebagai hak setiap warga Negara 
c. Pendidikan sebagai upaya agar manusia memperoleh hak-

haknya 
d. Pendidikan merupakan upaya menjadikan manusia menjadi 

manusia 
 

 Cocokanlah jawaban Anda dengan kunci jawaban Tes Formatif 2 
yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. 
Kemudian, gunakan runus berikut untuk mengetahui tingkat penguasan 
Anda terhadap materi Kegiatan belajar 1. 

 Tingkat penguasan = Jumlah jawaban yang benar x 100% 
                                               Jumlah soal 
 Arti tingkat penguasaan:  

 90 - 100%   = baik sekali  
 80 -   89%  = baik  
 70 -   79%   = cukup  
     <   70%   = kurang 
 Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat 
meneruskan dengan Modul selanjutnya. 3. Bagus! Jika masih di bawah 
80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian 
yang belum dikuasai. 
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MODUL    2 
Landasan Pendidikan 

 
PENDAHULUAN 
 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 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. 
 Pendidikan berfungsi memanusiakan manusia, bersifat normatif, 
dan mesti dapat dipertanggungjawabkan Karena itu, idealnya pendidikan 
tidak dilaksanakan secara sembarang, melainkan seyogianya dilaksanakan 
secara bijaksana. Pendidikan hendaknya merupakan upaya yang betul-
betul disadari, jelas landasannya, tepat arah dan tujuannya, efektif dan 
efisien pelaksanaannya. Implikasinya, dalam pendidikan mesti terdapat 
momen studi pendidikan (saat berpikir atau mempelajari pendidikan) dan 
momen praktik pendidikan (saat pelaksanaan berbagai tindakan 
pendidikan atas dasar hasil berpikir atau studi pendidikan). Sebelum 
melaksanakan pendidikan, calon pendidik dan atau pendidik perlu 
mempelajari dan mempertimbangkan terlebih dahulu berbagai hal yang 
terlibat dan berhubungan dengan pendidikan, antara lain mengenai 
berbagai landasannya. Ibarat suatu bangunan, bangunan dapat berdiri 
tegak dan berfungsi dengan baik apabila memiliki landasan (fondasi) yang 
kokoh. Demikian pula pendidikan, agar sesuai dengan fungsi dan sifatnya, 
serta dapat dipertanggungjawabkan maka pendidikan perlu dilaksanakan 
atas dasar landasan yang kokoh. 
 Modul ini akan membantu Anda untuk memahami pengertian, jenis 
dan fungsi landasan pendidikan Adapun jenis-jenis landasan pendidikan 
yang dimaksud, meliputi landasan yuridis pendidikan, landasan filosofis 
pendidikan, dan berbagai landasan ilmiah pendidikan. Landasan yuridis 
akan memberikan pemahaman tentang dasar, akar, tujuan, dan fungsi 
pendidikan nasional,   serta   mengapa   pemerintah   harus   bertanggung   
jawab pendidikan. Landasan filosofis akan memberikan pemahaman   
tentang asumsi-asumsi filosofis (Pancasila) dan implikasinya terhadap 
pendidikan.  
 Sedangkan landasan ilmiah akan memberikan pemahaman asumsi-
asumsi tentang mengapa, apa, dan bagaimana pendidikan dan belajar, 
serta hubungan timbal balik antara Pendidikan dengan masyarakat,   
kebudayaan, dan kependidikan Anda, yang pada akhirnya akan berfungsi 
sebagai titik tolak dalam berpikir dan bertindak dalam rangka pendidikan. 
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 Materi modul ini terdiri atas dua subpokok bahasan. Subpokok 
bahasan pertama mencakup pengertian, jenis dan fiingsi landasan 
pendidikan; landasan yuridis pendidikan; dan landasan filosofis 
pendidikan. Sedangkan Subpokok bahasan kedua mencakup berbagai 
landasan pendidikan berdasarkan sudut pandang berbagai disiplin ilmu, 
yaitu landasan psikologis pendidikan, landasan sosiologis pendidikan, 
landasan antropologis pendidikan, landasan historis pendidikan, dan 
landasan ekonomi pendidikan. 
 Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat 
mendeskripsikan berbagai aspek landasan pendidikan. Demi mencapai 
tujuan itu, Anda perlu dapat melakukan hal-hal berikut: 
1. menjelaskan pengertian landasan pendidikan; 
2. menjelaskan landasan yuridis pendidikan; 
3. menjelaskan landasan filosofis pendidikan; 
4. menjelaskan landasan psikologis pendidikan; 
5. menjelaskan landasan sosiologis pendidikan; 
6. menjelaskan landasan antropologis pendidikan; 
7. menjelaskan landasan historis pendidikan; 
8. menjelaskan landasan ekonomi pendidikan. 

 
 Materi modul disusun menjadi dua kegiatan belajar sebagai berikut.  
Kegiatan Belajar 1: Landasan Yuridis dan Filosofis Pendidikan.  
Kegiatan Belajar 2: Landasan Ilmiah Pendidikan. 
 
Petunjuk Belajar 
 Untuk dapat memahami mated modul ini dengan baik serta 
mencapai kompetensi yang diharapkan, gunakan strategi belajar berikut 
ini. 
1. Sebelum membaca modul ini, pelajari terlebih dahulu glosarium 

pada akhir modul yang memuat istilah-istilah khusus yang digunakan 
dalam modul ini. 

2. Baca materi modul dengan saksama, tambahkan catatan pinggir, 
berupa tanda tanya, pertanyaan, konsep lain yang relevan sesuai 
pemikiran yang muncul. Dalam menjelaskan suatu konsep atau asas, 
sering kali digunakan istilah dan diberikan contoh, pahami hal 
tersebut sesuai konteks pembahasannya. 

3. Cermati dan kerjakan tugas yang diberikan. Dalam mengerjakan 
tugas tersebut, gunakan pengetahuan dan pengalaman Anda 
sebelumnya.  

4. Kerjakan tes formatif seoptimal mungkin, dan gunakan rambu-
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rambu jawaban  untuk  membuat penilaian  sudah  atau belum  
memadainya jawaban Anda. 

5. Buat catatan khusus hasil diskusi dalam tutorial tatap muka dan 
tutorial elektronik, untuk digunakan dalam pembuatan tugas kuliah 
dan ujian akhir mata kuliah. 
 

Selamat belajar, semoga Anda berhasil! 
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KEGIATAN   BELAJAR  1 
Landasan Yuridis dan Landasan 

Filosofis Pendidikan 
 
 Dalam kegiatan belajar ini Anda akan mempelajari dua pokok 
permasalahan, yaitu tentang pengertian landasan pendidikan, dan 
landasan filosofis pendidikan. Ada berbagai aliran filsafat pendidikan, 
misalnya Idealisme, Realisme, Pragmatisme. Agar tidak tumpang tindih, 
berbagai aliran filsafat pendidikan tersebut tidak akan Anda pelajari 
dalam kegiatan belajar ini, tetapi akan sekaligus Anda kaji ketika 
membahas tentang aliran-aliran pendidikan pada Modul 4. Dalam 
kegiatan belajar ini Anda hanya akan mengkaji landasan filosofis 
pendidikan dalam konteks sistem pendidikan nasional, yaitu Pancasila. 
Dengan demikian, setelah mempelajari kegiatan belajar ini Anda akan 
dapat menjelaskan tentang defmisi, jenis dan fungsi landasan pendidikan; 
dapat menjelaskan berbagai asumsi filsafat pendidikan nasional 
(Pancasila) yang meliputi hakikat realitas, hakikat pengetahuan, dan 
hakikat nilai, serta implikasinya terhadap pendidikan yang meliputi 
hakikat tujuan pendidikan, isi atau kurikulum pendidikan, metode 
pendidikan, dan peranan pendidik serta peranan peserta didik. 

 
A. LANDASAN PENDIDIKAN 

 Pendidikan sebagai usaha sadar yang sistematis-sistemik selalu 
bertolak dari sejumlah landasan serta pengindahan sejumlah asas-
asas tertentu. Landasan dan asas tersebut sangat penting, karena 
pendidikan merupakan pilar utama terhadap perkembangan 
manusia dan masyarakat bangsa tertentu. Beberapa landasan 
pendidikan tersebut adalah landasan filosofis, sosiologis, dan 
kultural, yang sangat memegang peranan penting dalam 
menentukan tujuan pendidikan. Selanjutnya landasan ilmiah dan 
teknologi akan mendorong pendidikan untuk mnjemput masa 
depan. 

  Secara leksikal landasan berarti tumpuan, dasar atau alas 
karena itu landasan merupakan tempat bertumpu, titik tolak atau 
dasar pijakan. Titik tolak atau dasar pijakan ini dapat bersifat 
material, contohnya landasan pacu pesawat terbang; dapat pula 
bersifat konseptual, contohnya landasan pendidikan. Landasan 
yang bersifat konseptual identik dengan asumsi. 

  Pendidikan merupakan bagian penting dari kehidupan yang 
sekaligus membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. 
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Hewan juga “belajar” tetapi lebih ditentukan oleh instinknya, 
sedangkan manusia belajar berarti merupakan rangkaian kegiatan 
menuju pendewasaan guna menuju kehidupan yang lebih berarti. 
Anak-anak menerima pendidikan dari orang tuanya dan manakala 
anak-anak ini sudah dewasa dan berkeluarga mereka akan mendidik 
anak-anaknya, begitu juga di sekolah dan perguruan tinggi, para 
siswa dan mahasiswa diajar oleh guru dan dosen. 

  Pandangan klasik tentang pendidikan, pada umumnya 
dikatakan sebagai pranata yang dapat menjalankan tiga fungi 
sekaligus. Pertama, mempersiapkan generasi muda untuk untuk 
memegang peranan-peranan tertentu pada masa mendatang. 
Kedua, mentransfer pengetahuan, sesuai dengan peranan yang 
diharapkan. Ketiga, mentransfer nilai-nilai dalam rangka memelihara 
keutuhan dan kesatuan masyarakat sebagai prasyarat bagi 
kelangsungan hidup masyarakat dan peradaban. Butir kedua dan 
ketiga di atas memberikan pengerian bahwa pandidikan bukan 
hanya transfer of knowledge tetapi juga transfer of value. Dengan 
demikian pendidikan dapat menjadi helper bagi umat manusia. 

  Pendidikan merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok 
orang atau lembaga dalam membantu individu atau sekelompok 
orang untuk mencapai tujuan pendidikan. Kegiatan bantuan dalam 
pendidikan dapat berupa pengelolaan pendidikan, dan dapat pula 
berupa kegiatan pendidikan seperti bimbingan, pengajaran dan 
atau latihan. Berkenaan dengan ini perlu dicatat bahwa sebagai 
suatu kegiatan yang disadari pendidikan mengandung dua dimensi, 
yaitu dimensi berpikir dan dimensi bertindak. Karena itu, dalam 
pendidikan akan terdapat momen berpikir tentang pendidikan dan 
momen bertindak atau melaksanakan pendidikan (mendidik). 
Contohnya, sebelum melaksanakan pembelajaran, guru tentunya 
berpikir terlebih dahulu mengenai tuiuan apa yang seharusnya 
dicapai para siswa melalui pembelajaran yang kan dilaksanakan, 
materi apa yang akan dipelajari, metode dan alat apa yang akan 
digunakan dalam pembelajaran, apa tolok ukur keberhasilannya, 
alat evaluasinya.   Secara  umum,  guru  membuat  rencana  
mengajar  (momen berpikir). Setelah itu, berdasarkan hasil 
pemikiran atau rencananya itu, barulah  guru melaksanakan  
pembelajaran  (momen  bertindak). Dengan demikian, dapat 
disimpulkan bahwa landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang 
menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktik 
pendidikan. 
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  Ada berbagai jenis landasan pendidikan, berdasarkan sumber 
perolehannya kita dapat mengidentifikasi empat jenis landasan 
pendidikan, yaitu sebagai berikut. 
a. Landasan religius pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang 

bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam 
rangka praktik pendidikan. 

b. Landasan filosofis pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang 
bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka 
praktik pendidikan. 

c. Landasan ilmiah pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang 
bersumber dari berbagai cabang atau disiplin ilmu yang menjadi 
titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Tergolong ke dalam 
landasan ilmiah pendidikan antara lain: landasan psikologis 
pendidikan, landasan sosiologis pendidikan, landasan 
antropologis pendidikan, landasan historis pendidikan, dan 
sebagainya. Landasan ilmiah pendidikan dikenal pula sebagai 
landasan empiris pendidikan atau landasan faktual pendidikan. 

d. Landasan yuridis atau hukum pendidikan, yaitu asumsi-asumsi 
yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang 
berlaku yang menjadi titik tolak dalam rangka praktik 
pendidikan. 

  Misi utama   pokok   bahasan   landasan-landasan   pendidikan   
dalam Pendidikan tenaga kependidikan tidak tertuju kepada 
pengembangan aspek rampilan khusus mengenai pendidikan sesuai 
spesialisasi jurusan atau Program pendidikan, melainkan tertuju 
kepada pengembangan wawasan pendidikan, yaitu berkenaan 
dengan berbagai asumsi yang bersifat umum ang pendidikan yang 
harus dipilih dan diadopsi oleh calon pendidik sehingga menjadi cara 
pandang dan bersikap dalam rangka melaksanakan peranannya 
sebagai pendidik di kemudian hari. 

  Berbagai asumsi pendidikan yang telah dipilih dan diadopsi 
seseorang, sekelompok orang, atau lembaga pendidikan akan 
berfungsj memberikan dasar rujukan konseptual dalam rangka 
pendidikan yang dilaksanakannya. Secara umum, dapat dikatakan 
bahwa fungsi landasan pendidikan adalah memberikan dasar pijakan 
atau titik tolak bagi seseorang sekelompok orang atau lembaga 
dalam rangka praktik pendidikan. 
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B. LANDASAN YURIDIS PENDIDIKAN 
  Definisi, Bentuk dan Sifat Landasan Yuridis Pendidikan. Landasan 

yuridis 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 sistem pendidikan nasional Indonesia, antara 
lain berbentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional, beserta berbagai Peraturan Pemerintah 
(PP) yang berkenaan dengan pendidikan yang menyertainya. 
Berbagai peraturan pemerintah yang dimaksud antara lain: 
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang "Pendidikan 
Prasekolah", Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang 
"Pendidikan Dasar". Peraturan Pemerintah No. 29 tentang 
"Pendidikan Menengah", Peraturan Pemerintah No. 30 dan No. 31 
Tahun 1999 tentang "Pendidikan Tinggi", 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, akan diterbitkan berbagai 
peraturan pemerintah pengganti berbagai PP tersebut di atas. 
Namun selama PP baru sebagai pengganti yang merupakan 
peraturan pelaksanaan UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional belum terbit, dan sepanjang tidak 
bertentangan dan belum diganti berdasarkan UU No. 20 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional tersebut maka berbagai PP merupakan 
peraturan pelaksanaan UURI No. 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan 
Nasional tersebut di atas masih tetap berlaku. Hal ini sebagaimana 
dinyatakan dalam Pasal 74 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentangn 
Sisitem Pendidikan Nasional. Tugas: Cari dan baca UU RI No. 20 
Tahun 1945 dirumuskan begitu ringkas, namun sesuai dengan 
kedudukannya sebagai kontitusi Negara, hal tersebut merupakan 
norma atau ketentau yang sangat mendasar berkenaan dengan cita-
cita pendidikan nasional, jaminan menganai hak warga Negara 
untuk pendapatkan pendidikan, serta kewajiban pemerintah untuk 
mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional.  

  Landasan yuridis   pendidikan   bersifat   ideal  dan   normatif,   
artinya merupakan sesuatu   yang diharapkan  dilaksanakan  dan  
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mengikat untuk dilakan oleh setiap pengelola, penyelenggara dan 
pelaksana pendidikan I'dalTm sistem pendfidikan nasional. 

  Dasar Pendidikan Nasional. Dalam Pembukaan Undang-undang 
Dasar Republik  Inidonesia  Tahun   1945  tersurat  bahwa  dasar 
Negara blik Indonesia adalah: Ketuhanan Yang Maha Esa, 
Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia,  
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan, dan  Keadilan sosial bagi selurvih 
rakyat Indonesia. Kelima sila dasar negara ini disebut Pancasila.  
Oleh   kanena  Pancasila  berkedudukan   sebagai   dasar  negara, 
implikasinya maka da sar pendidikan nasional Indonesia adalah 
Pancasila. 

  Apabila Anda mempelajari 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 n egara 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. 

 
  Sekalipun Pasal mengenai pendidikan di dalam UU Negara RI 

Tahun 1945 dirumuskan begitu ringkas, namun sesuai dengan 
kedudukannya sebagai kontitusi Negara, hal tersebut merupakan 
norma atau ketentuan yang mendasar berkenaan dengan cita-cita 
pendidikan nasional, jaminan mengnai warga negara untuk 
mendapatkan pendidikan, serta kewajiban pemerintah Untuk 
mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan 
nasional. Dengan demikian, jelas kiranya bahwa "Pendidikan 
nasional Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945" (Pasal 2 UU Rl No. 20 Tahun 2003 tentang 
Sistern Pendidikan Nasional). Mengenai hal ini, sesuai dengan 
kedudukan dan ftjngsj dari Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 
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1945, orang sering menyebut Pancasila sebagai landasan idiil 
pendidikan nasional, sedang UUD Negara R] Tahun 1945 sering pula 
disebut sebagai landasan konstitusional pendidikan nasional. 

  Akar Pendidikan Nasional. Pendidikan pada dasarnya merupakan 
usaha kultural dengan maksud mempertinggi kualitas hidup dan 
kehidupan manusia baik secara individual, kelompok masyarakat 
maupun sebagai suatu bangsa. Oleh karena manusia memiliki aspek 
kehidupan keberagamaan dan keberbudayaan maka pendidikan 
harus dikembangkan dengan berakar pada nilai-nilai agama dan 
kebudayaan masyarakat atau bangsa yang bersangkutan. Jika 
pendidikan tidak berakar pada nilai-nilai agama, pendidikan tidak 
akan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan manusia, 
masyarakat atau bangsa dalam artian seutuhnya. Demikian pula jika 
pendidikan dilaksanakan dengan berakar pada kebudayaan 
masyarakat atau bangsa lain akibatnya akan menimbulkan 
kesenjangan sosio-kultural. Bahkan mungkin identitas masyarakat 
atau bangsa tersebut akan terkikis habis dan muncul masyarakat 
baru yang terputus dari dimensi kesejarahan kebudayaan 
bangsanya. Secara yuridis, pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang 
Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional ditegaskan bahwa "Pendidikan nasional adalah pendidikan 
yang berdasarka Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesi Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, 
kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan 
perubahan zaman. 

  Pendidikan nasional mesti berakar pada nilai-nilai agama, hal ini 
dilandasi oleh isi "Pembukaan" UUD Negara Republik Indonesia 
Tahu 1945 yang menyatakan Pancasila sebagai dasar Negara 
Republik Indonesi serta Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tah 1945 yang menegaskan bahwa "(1) Negara 
berdasar atas Ketuhanan Ya Maha Esa"; dan "(2) Negara menjamin 
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya 
masing-masing dan untuk beribadat menu agamanya dan 
kepercayaannya itu". 

  Selain harus berakar pada nilai-nilai agama, pendidikan nasional 
juga mesti berakar pada kebudayaan nasional Indonesia. Dengan 
pernyataan tidak berarti bahwa kita tidak boleh menerima 
kebudayaan bangsa lain. Dalam rangka mengembangkan, 
memajukan, dan memperkaya kebudayaan melalui pendidikan, 
boleh saja kita mengadopsi kebudayaan bangsa lain sepanjang tidak 
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bertentangan dengan nilai-nilai kebudayaan nasional Indonesia Hal 
ini dilandasi oleh Pasal 32 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 bahwa: "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di 
tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat 
dalam melihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Adapun 
penjelasan Pasal 32 tersebut menyatakan bahwa: "Usaha 
kebudayaan harus menuju kearah kemajuan adab budaya dan 
persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari 
kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau 
memperkaya   kebudayaan   bangsa   sendiri,   serta   mempertinggi   
derajat kemanusiaan bangsa Indonesia". Dengan demikian, 
diharapkan pendidikan nasional mampu memenuhi tuntutan 
perubahan zaman. 

  Definisi Pendidikan, Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional. 
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 keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 
masyarakat, bangsa dan negara (Pasal 1 UU RI No. 20 Tahun 2003). 

  Fungsi pendidikan nasional adalah "mengembangkan 
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 
Adapun tujuan pendidikan nasional adalah "untuk berkembangnya 
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab" (Pasal 3 UU RI No. 20 Tahun 
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). 

 
C. LANDASAN FILOSOFIS PENDIDIKAN 
  Berbicara tentang landasan filosofis pendidikan 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, epistimologi dan aksiologi. Menurut 
Tirtarahardja dan La Sulo (2005), landasan filosofis bersumber dari 
pandangan-pandangan dalam filsafat pendidikan, menyangkut 
keyakinan terhadap hakekat manusia, keyakinan tentang sumber 
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nilai, hakekat pengetahuan, dan tentang kehidupan yang lebih baik 
dijalankan. 

 
 Landasan filosofis pendidikan merupakan seperangkat asumsi 

idikan yang dideduksi dari asumsi-asumsi filsafat umum (metafisika, 
epistimologi dan aksiologi) yang bersifat preskriptif dari suatu aliran 
filsafat tertentu. Oleh karena landasan pendidikan nasional kita 
adalah Pancasila maka uraian landasan filosofis pendidikan berikut 
ini akan dimulai dengan asumsi-asumsi   metafisika,   epistemologi,   
dan   aksiologi   Pancasila   serta selanjutnya diikuti dengan uraian 
implikasinya terhadap pendidikan. 

  Metafisika (Hakikat Realitas). Sebagaimana kita yakini, realitas 
atau alam semesta tidaklah ada dengan sendirinya, melainkan 
sebagai ciptaan (makhluk) Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan adalah 
Sumber Pertama dari segala yang ada, la adalah Sebab Pertama dari 
segala sebab, tetapi la tidak disebabkan oleh sebab-sebab yang 
lainnya; dan la juga adalah tujuan akhir segala yang ada. 

  Di alam semesta bukan hanya realitas fisik atau hanya realitas 
nonfisik yang ada, yang bersifat fisik dan/atau nonfisik tampak 
dalam pluralitas fenomena alam semesta sebagai keseluruhan yang 
integral. Terdapat alam fana dengan segala isi, nilai, norma atau 
hukum di dalamnya. Alam tersebut adalah tempat dan sarana bagi 
manusia dalam rangka hidup dan kehidupannya, dalam rangka 
melaksanakan tugas hidup untuk mencapai tujuan hidupnya. Di balik 
itu terdapat alam akhir yang abadi di mana setelah mati manusia 
akan dimintai pertanggungjawaban dan menerima imbalan atas 
pelaksanaan tugas hidupnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam 
uraian di atas tersurat dan tersirat makna adanya realitas yang 
bersifat absolut dan relatif, terdapat realitas yang bersifat menetap 
atau abadi dan berubah. 

  Selanjutnya-sebagaimana termaktub dalam Pembukaan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
bahwa hakikat hidup bangsa Indonesia adalah berkat rahmat Allah 
Yang Maha Kuasa dan perjuangan yang didorong oleh keinginan 
luhur untuk mencapai dan mengisi kemerdekaan. Adapun yang 
menjadi keinginan luhur tersebut, yaitun (a) negara Indonesia yang 
merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur; (b) melindungi 
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (c) 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
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bangsa, dan (d) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

  Hakikat Manusia. Manusia adalah ciptaan (makhluk) Tuhan Yang 
Maha Esa. Manusia adalah kesatuan badani-rohani yang hidup 
dalam ruang dan waktu, sadar akan diri dan lingkungannya, 
mempunyai berbagai kebutuhan, dibekali naluri dan nafsu, serta 
memiliki tujuan hidup. Manusia dibekah berbagai potensi (untuk 
mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berbuat baik, cipta, rasa, karsa, dan karya). Dalam eksistensinya 
manusia berdimensi atau beraspek individualitas atau personalitas, 
sosialitas, kultural, moralitas, dan religius. Adapun semua itu 
menunjukkan aspek interaksi atau komunikasi (vertikal maupun 
horizontal), aspek historisitas, dan aspek dinamika. 

  Sebagaimana  tersurat dan tersirat dalam uraian di atas 
Pancasila aiarkan bahwa eksistensi manusia bersifat mono-pluralis 
tetapi bersifat integral. Maksudnya bahwa manusia yang serba 
dimensi itu merupakan satu atuan utuh. Berkenaan dengan ini, 
Pancasila menganut asas Ketuhanan Yang Maha Esa: manusia 
diyakini sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, mendapat 
panggilan tugas dariNya, dan harus mempertanggungjawabkan 
segala amal pelaksanaan tugasnya terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
(aspek religius); asas mono dualisme: manusia adalah kesatuan 
badani-rohani, ia adalah pribadi atau individual, tetapi sekaligus 
insan sosial); asas mono-pluralisme: meyakini keragaman manusia, 
baik suku bangsa, budaya, dan sebagainya, tetapi adalah satu 
kesatuan sebagai bangsa Indonesia/Bhinneka tunggal Ika; asas 
nasionalisme: dalam eksistensinya manusia terikat oleh ruang dan 
waktu maka ia mempunyai relasi dengan daerah, zaman, dan 
sejarahnya yang diungkapkan dengan sikapnya mencintai tanah air, 
nusa, dan bangsa; asas internationalisme: manusia Indonesia tidak 
akan meniadakan eksistensi manusia lain baik sebagai pribadi, 
kelompok, atau bangsa lain; asas demokrasi: dalam mencapai tujuan 
kesejahteraan bersama, kesamaan hak dan kewajiban menjadi dasar 
hubungan antara warga negara, dan hubungan antara warga negara 
dan negara dan sebaliknya; asas keadilan sosial: dalam 
merealisasikan diri manusia harus senantiasa menjunjung tinggi 
tujuan kepentingan bersama dalam membagi hasil 
pembudayaannya BP-7 Pusat, 1995). 

  Epistemologi (Hakikat Pengetahuan). Segala pengetahuan 
hakikatnya bersumber dari Tuhan YME. Tuhan telah menurunkan 
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pengetahuan baik melalui Utusan-Nya (berupa wahyu) maupun 
berbagai hal yang ada di alam semesta termasuk hukum-hukumnya. 
Manusia dapat memperoleh pengetahuan melalui berpikir, 
pengalaman empiris, penghayatan, dan intuisi alam konteks 
interaksi/komunikasi dengan segala yang ada dalam hidupnya. 

  Kebenaran pengetahuan ada yang bersifat mutlak (seperti 
dalam Pengetahuan keagamaan/revealed knowledge), tetapi ada 
pula yang bersifat relatif (seperti dalam pengetahuan ilmiah sebagai 
hasil upaya manusia melalui riset). 

  Pengetahuan yang bersifat mutlak (ajaran agama/wahyu 
Tuhan) diyakini mutlak kebenarannya atas dasar keimanan kepada 
Tuhan Yang Maha Esa. Pengetahuan yang bersifat relatif (filsafat, 
sains) diuji kebenarannya atas dasar kontradiksi tidaknya dengan 
kebenaran mutlak, konsistensi logis ide-idenya, kesesuaiannya 
dengan data atau fakta empiris, dan nilai kegunaannya bagi 
kesejahteraan hidup dan kehidupan manusia. 

  Aksiologi (Hakikat Nilai). Sumber segala nilai hakikatnya adaiah 
Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena manusia adaiah makhluk Tuhan, 
insan pribadi/individual sekaligus insan sosial maka hakikat nilai 
diturunkan dari Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat dan individu. 
Nilai-nilai individual dan nilai-nilai sosial tidak boleh bertentangan 
satu sama lain, dan juga kedua-duanya tidak boleh bertentangan 
dengan nilai-nilai dari Tuhan (nilai-nilai agama) sesuai keyakinan 
agama masing-masing. 

  Atas dasar filsafat atau pandangan hidupnya, yaitu Pancasila, 
bangsa Indonesia memiliki filsafat pendidikan tersendiri, antara lain 
sebagaimana diuraikan berikut ini. 

  Pendidikan. 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 keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Pasal 1 UU RI No. 20 Tahun 
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). 

  Tujuan Pendidikan. Pendidikan "bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3 UU RI 
No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). 
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  Kurikulum Pendidikan. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang 
pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan republik Indonesia 
dengan memperhatikan (a) peningkatan iman dan takwa; (b) 
peningkatan akhlak mulia; (c) peningkatan potensi, kecerdasan, dan 
minat peserta didik; (d) keragaman potensi daerah dan lingkungan; 
(e) tuntutan pembangunan daerah dan nasional; (f) tuntutan dunia 
kerja; (g) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (h) 
agama; (i) dinamika perkembangan global; serta (j) persatuan 
nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Ketentuan mengenai 
pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud di atas diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 36 UU RI No. 20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). 

  Metode Pendidikan. Berbagai metode pendidikan yang ada 
merupakan rnatif untuk diaplikasikan. Sebab, tidak satu metode 
mengajar pun yang haik dibanding metode lainnya dalam segala 
konteks pendidikan. Dalam pendidikan pendidikan pemilihan dan 
aplikasi metode pendidikan diharapkan mengacu pada prinsip Cara 
Belajar Siswa Aktif (CBSA) dan sebaiknyabersifat multimetode. 

  Peranan Pendidik dan Peserta Didik. Ada berbagai peranan 
pendidik dan peserta didik, namun pada dasarnya berbagai peranan 
tersebut tersurat dan tersirat dalam semboyan "ing ngarso sung 
tulodo", artinya pendidik harus memberikan atau menjadi teladan 
bagi peserta didiknya "ing madya mangun karso", artinya pendidik 
harus mampu membangun karsa pada diri peserta didiknya, dan, 
"tut wuri handayani", artinya bahwa sepanjang tidak berbahaya 
pendidik harus memberi kebebasan atau kesempatan kepada 
peserta didik untuk belajar mandiri. 

 
LATIHAN 
 Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, 
kerjakanlah latiahan berikut! 
 Di dalam sistem pendidikan nasiaoanl Indonesia, pendidikan yang 
dilaksanakan di berbagai lembaga seyogyanya berakar pada nilai-nilai 
agama dan kebudayaan nasional Indonesia. Coba Anda kemukakan 
landasan yuridisnya! 

 
Petunjuk Jawaban latihan. 
 Untuk menjawab pertanyaan tersebut Anda perlu mengingat 
kembali Pasal-pasal dalam UUD Negara RI tahun 1945 dan UU RI No.20 
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tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berhubungan dengan masalah 
di atas. 
 
 
RANGKUMAN 
 Landasan pendidikan merupakan asumsi-asumsi yang berfungsi agar 
titik tolak dalam berpikir dan   bertindak   dalam   rangka  pendidikan. Agar 
sesuai dengan fungsi dan sifatnya serta agar dapat 
dipertanggungjawabkan, pendidikan harus  mempunyai landasan yang 
kokoh. Berdasarkan sumbernya, landasan pendidikan meliputi landasan 
religius pendidikan, landasan filosofis pendidikan, landasan ilmiah 
pendidikan, dan landasan yuridis pendidikan. Landasan yuridis pendidikan 
nasional Indonesia tersurat dalam seperangkat peraturan perundang-
undangan yang berlaku di negara Indonesia yang berkenaan dengan 
pendidikan. Di dalam landasan yuridis pendidikan nasional termaktub, 
antara lain tentang mengapa pemerintah hams bertanggung jawab 
melaksanakan pendidikan, hak warga negara untuk mendapatkan 
pendidikan, dasar pendidikan nasional, tujuan dan fungsi pendidikan 
nasional. Landasan yuridis pendidikan tersebut bersifat ideal dan 
normatif, asumsi-asumsinya diharapkan dan mengikat untuk dijadikan titik 
tolak praktik pendidikan. 
 Terdapat berbagai aliran filsafat pendidikan (Idealisme, Realisme, 
Pragmatism), tetapi sebagaimana tersurat dan tersirat dalam Pembukaan 
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tersurat dalam Pasal 1 
ayat (2) UU RI No. 20 Tahun 2003 bahwa dasar pendidikan nasional adalah 
Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945. Karena itu, landasan filosofis 
pendidikan nasional merupakan asumsi-asumsi filosofis pendidikan yang 
dideduksi dari filsafat Pancasila. 

 
TES FORMATIF 1 
Pilihlah satu jawaban yang paling tepat. 
1. Lingkungan pendidikan tripusat pendidikan terdiri dari? 

a. Sekolah, tempat kursus, dan masyarakat. 
b. Masyarakat, keluarga, dan tetangga. 
c. Keluarga, tempat kursus, dan tetangga. 
d. Keluarga, Sekolah, dan masyarakat. 

2. Lingkungan dalam komponen sistem pendidikan, dibagi menjadi dua 
yakni? 
a. Lingkungan alam dan lingkungan sosial budaya. 
b. Lingkungan alami dan lingkungan buatan. 
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c. Lingkungan manusia dan lingkungan hewan. 
d. Lingkungan hewani, dan lingkungan nabati. 

3. Dalam arti sempit, keluarga dapat diartikan sebagai? 
a. Anak, ibu, ayah, dan nenek. 
b. Ayah, ibu dan anak. 
c. Ayah, ibu dan mertua. 
d. Mertua, anak dan ibu. 

4. Kekuasaan yang didominasi oleh pihak ayah disebut dengan 
keluarga? 
a. Keluarga matriarchal 
b. Extended family 
c. Nuclear family 
d. Keluarga patriarchal 

5. Ada empat fungsi keluarga yakni: 
1) Sebagai pranata yang membenarkan hubungan seksual antara 

pria dan wanita dewasa berdasarkan pernikahan. 
2) Mengembangkan keturunan 
3) Melaksanakan pendidikan 
4) Sebagai kesatuan ekonomi 

 Pendapat tersebut di atas dikemukakan oleh: 
a. M.I. Soelaeman 
b. George Peter Murdock 
c. Adler 
d. Ki Hadjar Dewantara 

6. Ada 2 Fungsi sekolah sebagai pendidikan formal yaitu... 
a. Fungsi inovasi dan fungsi kreatif 
b. Fungsi konservasi dan fungsi inovasi 
c. Fungsi konsultasi dan fungsi komunikasi 
d. Fungsi sosialisasi and fungsi nasionalisasi 

7. Berikut ini hal-hal yang harus dimuat dalam kurikulum pendidikan 
dasar dan menengah berdasarkan pasal 37 UU Rl NO.20 tahun 2003, 
kecuali... 
a. Pendidikan agama, Pkn, bahasa, matematika 
b. IPS, IPA, Seni budaya 
c. Pendidikan jasmani dan olah raga, keterampilan kejuruan dan 

MULOK 
d. pendidikan akhlak dan moral 

8. Di bawah ini yang termasuk karakteristik sekolah adalah... 
a. Lebih menekankan pada pengembangan intelektual 
b. Peserta didik bersifat heterogen 
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c. Isi pendidikannya tidak terprogram 
d. Evaluasi pendidikan dilakukan tidak sistematis 

9. Masyarakat pedesaan sering juga disebut... 
a. Rural community 
b. Plural community 
c. Cultural community 
d. Urban community 

10. Yang termasuk karakteristik lingkungan pendidikan non formal, 
kecuali... 
a. Menekankan pengembangan keterampilan praktis 
b. Peserta didik homogen 
c. Peserta didik heterogen 
d. Waktu pendidikan terjadwal 

 
 Cocokanlah jawaban Anda dengan kunci jawaban Tes Formatif 1 
yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. 
Kemudian, gunakan runus berikut untuk mengetahui tingkat penguasan 
Anda terhadap materi Kegiatan belajar 1. 

 
 Tingkat penguasan = Jumlah jawaban yang benar x 100% 
                                               Jumlah soal 
 Arti tingkat penguasaan:  

 90 - 100%  = baik sekali  
 80 -   89% = baik  
 70 -   79%  = cukup  
         <  70%  = kurang 
 Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat 
meneruskan dengan Kegiatan belajar 2. Bagus! Jika masih di bawah 80%, 
Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang 
belum dikuasai. 
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KEGIATAN   BELAJAR   2 
Landasan llmiah Pendidikan 

 
 Dalam kegiatan belajar ini Anda akan mengkaji beberapa landasan 
ilmiah pendidikan, yaitu landasan psikologis pendidikan, landasan 
sosiologis endidikan, landasan antropologis pendidikan, landasan historis 
pendidikan, dan landasan ekonomi pendidikan. Dengan demikian, setelah 
mempelajari kegiatan belajar ini Anda akan dapat menjelaskan tentang 
asumsi-asumsi antropologis, sosiologis, historis, dan ekonomi pendidikan. 
 
A. LANDASAN PSIKOLOGIS PENDIDIKAN 
  Landasan Psikologis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang 

bersumber dari hasil studi disiplin psikologi yang dijadikan titik tolak 
dalam rangka praktik pendidikan. Dalam Kegiatan Belajar 1 Anda 
telah memahami bahwa manusia merupakan "makhluk yang belum 
selesai mengadakan dirinya sebagai manusia", ia berada dalam 
perjalanan hidup, perkembangan dan pengembangan diri, adapun 
pengembangan diri antara lain dilakukan melalui pengajaran, yang 
mana di dalam konsep ini tersirat adanya individu yang belajar. 
Perkembangan individu (development) dan bagaimana individu itu 
belajar (learning) dikaji lebih lanjut secara ilmiah dalam disiplin 
psikologi. Hasil studi tersebut berimplikasi terhadap pendidikan. 

  Keadaan anak yang tadinya belum dewasa hingga menjadi 
dewasa berarti mengalami perubahan,karena dibimbing, dan 
kegiatan bimbingan merupakan usaha atau kegiatan berinteraksi 
antara pendidik,anak didik dan lingkungan. 

  Perubahan tersebut adalah merupakan gejala yang timbul 
secara psikologis. Di dalam hubungan inilah kiranya pendidik harus 
mampu memahami perubahan yang terjadi pada diri individu, baik 
perkembangan maupun pertumbuhannya. Atas dasar itu pula 
pendidik perlu memahami landasan pendidikan dari sudut 
psikologis. 

  Dengan demikian, psikologi adalah salah satu landasan pokok 
dari pendidikan. Antara psikologi dengan pendidikan merupakan 
satu kesatuan yang sangat sulit dipisahkan. Subyek dan obyek 
pendidikan adalah manusia, sedangkan psikologi menelaah gejala-
gejala psikologis dari manusia. Dengan demikian keduanya menjadi 
satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 

  Dalam proses dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pendidikan 
peranan psikologi menjadi sangat mutlak. Analisis psikologi akan 
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membantu para pendidik memahami struktur psikologis anak didik 
dan kegiatan-kegiatannya, sehingga kita dapat melaksanakan 
kegiatan-kegiatan pendidikan secara efektif. 

  Bahkan Wens Tanlain, mengemukakan bahwa semakin umum 
tujuan pendidikan, maka semakin bersifat filosofis dan sosiologis. 
Sebaliknya semakin dekat dan semakin spesifik tujuan pendidikan, 
maka semakin bersifat analisa psikologis. 

  Di dalam praktek pendidikan, anak didik belajar dengan 
bimbingan. Kegiatan-kegiatan belajar tertentu yang dilakukan oleh 
anak didik untuk mencapai tujuan tertentu juga dengan bimbingan, 
tuntunan pendidik. Dengan demikian, anak didik dan pendidik 
mengetahui hasil kegiatan-kegiatannya itu. 

  Dalam konteks di atas, tujuan pendidikan yang bersifat umum 
(filosofis sosiologis) perlu dinyatakan secara jelas spesifik. Dengan 
analisis psikologis tentang tingkah laku manusia dan isi tingkah laku 
itu, pendidik dapat menetapkan dan merumuskan tujuan-tujuan 
pendidikan. 

  Jadi tujuan-tujuan pendidikan yang dinyatakan berdasarkan 
analisis peikologis memberi tuntunan bagi pendidik dan anak didik 
tentang apa yang hendak dicapai, kegiatan-kegiatan yang mereka 
lakukan, dan tentang kemajuan yang dicapai oleh anak didik. 
 
1. Perkembangan Individu dan Implikasinya terhadap Pendidikan 

   Pemahaman tumbuh kembang manusia sangat penting 
sebagai bekal dasar untuk memahami peserta didik dan 
menemukan keputusan dan atau tindakan yang tepat dalam 
membantu proses tumbuh kembang itu secara efektif dan 
efisien. 

   Dalam perjalanan hidupnya, setiap individu mengalami 
perkembangan (development), yaitu proses perubahan yang 
berlangsung terus-menerus sejak terjadinya pembuahan  
(conception)  hingga meninggal  dunia.  Perubahan alam 
perkembangan individu terjadi karena kematangan 
(maturation) dan ajar (learning).  Kematangan  adalah   
perubahan-perubahan   pada  diri individu sebagai hasil dari 
pertumbuhan fisik atau perubahan-perubahan biologis 
daripada sebagai perubahan melalui pengalaman. Sedangkan 
belajar adalah perubahan tingkah  laku pada diri  individu yang 
bersifat relative permanen dan terjadi sebagai hasil 
pengalaman. Kombinasi dari kematangan Pertumbuhan 
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biologis dan  pengalaman   berperan  sebagai  penentu 
kesiapan belajar (Yelon and Weinstein, 1977). 

   Yelon dan Weinstein (1977) mengemukakan lima prinsip 
perkembangan individu, yaitu sebagai berikut: 
a. Perkembangan individu berlangsung terus-menerus sejak 

perubahan hingga meninggal dunia.  
b. Kecepatan perkembangan setiap individu berbeda-beda, 

tetapi pada umumnya mempunyai perkembangan yang 
normal,  

c. Semua aspek perkembangan yang bersifat fisik, sosial, 
mental dan emosional   satu   sama   lainnya   saling   
berhubungan   atau   saling mempengaruhi. 

d. Arab perkembangan individu dapat diramalkan.  
e. Perkembangan berlangsung secara bertahap; setiap tahap 

mempunyai karakteristik tertentu; tahapan perkembangan 
sejalan dengan tahapan usia; tahap perkembangan 
berlangsung terus-menerus dan bersifat overlaping. 

   Arah Perkembangan individu dapat diramalkan, 
perkembangan individu pada umumnya mengikuti arah sebagai 
berikut: 
a. Individu berkembang secara menyeluruh; mulai dari kepala 

hingga kaki dan mulai dari pusat badan hingga kaki; dan 
tangan.  

b. Perkembangan struktur mendahului fungsi.  
c. Perkembangan mulai dari hal yang bersifat umum menuju 

ke hal yangbersifat khusus. 
d. Perkembangan   mental   mulai  dari   konkret  ke   abstrak;   

mulai   dari kecakapan berpikir apa adanya pada saat ini 
hingga kecakapan berpikir konseptual yang berorientasi ke 
masa yang akan datang.  

e. Perkembangan bergerak dari egosentrisme kepada 
persfektivisme hingga dapat mengerti 
pendirian/pandangan orang lain,  

f. Perkembangan bergerak dari dominasi kontrol dari luar diri 
kepada kontrol dari dalam diri. 

g. Perkembangan bergerak dari absolutisme kepada 
relativisme.  

h. Perkembangan bergerak spiral menuju ke arah rujuan. 
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   Asumsi bahwa anak adalah miniatur orang dewasa telah 
ditinggalkan orang sejak lama. Sebagaimana kita maklumi 
bahwa masa kanak-kanak adalah suatu tahap yang berbeda 
dengan orang dewasa. Anak menjadi dewasa melalui suatu 
proses pertumbuhan bertahap mengenai keadaan fisik. sosial, 
emosional, moral, dan mentalnya. Seraya mereka berkembang, 
mereka unyai cara-cara memahami, bereaksi, dan mempersepsi 
yang sesuai dengan  usianya.   Inilah   yang  oleh   para  ahli   
psikologi   disebut  tahap perkembangan. Robert Havighurst 
(1953) membagi perkembangan individu jadi empat tahap, yaitu 
(1) masa bayi dan kanak-kanak kecil (0-6 tahun); -, masa kanak-
kanak (6-12 tahun); masa remaja atau adolesen (12-18 tahun); 
dan masa dewasa (18 tahun - ....). Selain itu, Havighurst 
deskripsikan tugas-tugas perkembangan (developmental task) 
yang harus diselesaikan pada setiap tahap perkembangan 
individu. Keberhasilan individu nienyelesaikan tugas-tugas 
perkembangan pada tahapannya akan mempengaruhi 
keberhasilan penyelesaian tugas-tugas perkembangan pada 
tahap perkembangan selanjutnya. 

   Implikasi dari konsep perkembangan individu terhadap 
pendidikan, antara lain (1) Sebab perkembangan individu 
semenjak lahir tidak mengalir ibarat aliran air melainkan 
berlangsung secara bertahap, yang mana setiap tahap 
perkembangan mempunyai sifatnya sendiri, memunculkan 
masalah atau krisis-krisis tertentu yang berbeda dari tahapan 
sebelumnya, setiap tahap mengandung tugas-tugas 
perkembangan tertentu yang harus diselesaikannya, yang   
mana   jika   tugas-tugas   perkembangan   pada   tahapannya   
tidak diselesaikan    dengan    baik  maka   akan berakibat 
negative terhadap perkembangan selanjutnya maka individu 
memerlukan pendidikan untuk dapat  menyelesaikan   tugas-
tugas   perkembangan   sesuai   tahap   perkem-bangannya, dan 
sebab itu pula individu akan dapat didik. (2) Dalam konteks ini 
maka pendidikan merupakan upaya membantu peserta didik 
untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas  perkembangan  sesuai  
dengan tahap perkem-bangannya. (3) Tahap perkembangan 
peserta didik mengandung tugas-tugas perkembangan yang 
harus diselesaikannya, serta mengimplikasikan kemampuan 
dan kesiapan belajarnya. Karena itu, keberhasilan pendidik 
dalam melaksanakan peranannya akan dipengaruhi  oleh 
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pemahamannya tentang perkembangan peserta didik serta 
kemampuan mengaplikasikannya dalam praktik pendidikan. (4) 
Karena keberhasilan peserta    didik Menyelesaikan tugas-tugas 
perkembangan pada tahapannya akan Mempengaruhi 
keberhasilan penyelesaian tugas-tugas perkembangan pada 
tahap   perkembangan   selanjutnya   maka  pendidikan yang  
dilaksanakan menyimpang dari tahapan dan tugas-tugas 
perkembangan individu peserta idik   memungkinkan   akibat   
negatif   bagi   perkembangan   selanjutnya. 5) Prinsip dan arah 
perkembangan individu antara lain mengimplikasikan anvva (a) 
pendidikan  hendaknya berlangsung sepanjang hayat; (b) isi 
(kurikulum) pendidikan hendaknya disusun secara spiral, 
artinya tinggi tingkat pendidikan maka isi pendidikannya makin 
luas dan makin mendalam; (c) pengembangan flsik, mental, 
sosial dan emosional hendaknya dilakukan secara terintegrasi; 
(d) pendidikan-khususnya pengajaran . hendaknya dimulai dari 
materi ajar yang bersifat konkret kepada yang bersifat abstrak, 
dari yang bersifat umum menuju kepada yang bersifat khusus, 
dari yang terdekat kepada yang terjauh, dari yang mudah 
menuju kepada yang sulit; (e) Sekalipun pada umumnya 
kecepatan perkembangan individu itu adalah normal, tetapi 
sesungguhnya adalah berbeda-beda. Sebab itu maka 
pendidikan bagi setiap individu harus disesuaikan dengan 
kecepatan perkembangannya masing-masing. 

 
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Individu 

dan Implikasinya terhadap Pendidikan 
   Salah satu masalah yang menjadi perhatian para ahli 

psikologi yaitu mengenai faktor-faktor apa yang mempengaruhi 
perkembangan individu. Jawaban terhadap permasalahan 
tersebut dapat dibedakan menjadi tiga kelompok teori, yaitu 
Nativisme, Empirisme, dan Konvergensi. 

   Nativisme. Tokoh teori Nativisme, antara lain 
Schoupenhauer dan Arnold Gessel. Penganut teori ini 
berasumsi bahwa setiap individu dilahirkan ke dunia dengan 
membawa faktor-faktor heredity (hereditas) yang berasal dari 
orang tuanya, hereditas inilah faktor penentu perkembangan 
individu. Arnold Gessel percaya bahwa faktor hereditas adalah 
penting; kematangan merupakan hal utama yang menentukan 
proses belajar; pertumbuhan/ perkembangan individu dikontrol 
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oleh faktor kematangan dan kematangan mengontrol pola 
perkembangan individu bagaimanapun faktor-faktor hereditas 
yang dimiliki individu menentukan pola dan gaya 
perkembangan individu (Yelon and Weinstein, 1977). 

   Implikasi teori Nativisme terhadap pendidikan, yaitu tidak 
adanya kemungkinan bagi pendidik dalam upaya 
mengembangkan kepribadian peserta didik. Karena 
perkembangan individu diyakini hanya akan ditentukan oleh 
faktor hereditasnya maka pendidikan dipandang tidak akan 
dapat mengubah sifat-sifat hereditas individu. Akibatnya 
pendidikan tidaklah perlu. Contohnya, Jika seseorang tidak 
mempunyai faktor hereditas untuk mampu menjadi guru, 
sekalipun ia dididik untuk menjadi guru dalam rentang waktu 
tertentu secara sungguh-sungguh melalui berbagai strategi dan 
metode maka ia akan tetap tidak dapat menjadi guru. 

   Empirisme.Tokoh Empirisme antara lain John Locke dan J. 
B. Watson. . mereka menolak asumsi Nativisme, mereka 
berasumsi bahwa setiap anak H'lahirkan ke dunia dalam 
keadaan bersih ibarat papan tulis yang belum d'tulisi -(as a 
blank slate atau tabula rasa). Perkembangan individu 
elanjutnya ditentukan oleh faktor lingkungan. Perkembangan 
individu tergantung kepada hasil belajarnya dan faktor penentu 
utama dalam belajar sepenuhnya berasal dari lingkungan 
(Yelon and Weinstein, 1977). Dengan demikian, mereka tidak 
percaya kepada faktor hereditas sebagai penentu utama 
perkembangan individu. 

   Implikasi teori Empirisme terhadap pendidikan yakni 
memberikan kemungkinan sepenuhnya bagi pendidik untuk 
dapat membentuk kepribadian peserta didik; tanggung jawab 
pendidikan sepenuhnya ada di pihak pendidik. 

   Konvergensi. Tokoh teori Konvergensi antara lain William 
Stern dan Robert J. Havighurst. Mereka berasumsi bahwa 
perkembangan individu ditentukan oleh faktor hereditas 
maupun oleh faktor lingkungan (pengalaman). Contohnya, 
Havighurst menyatakan bahwa "karakteristik tugas 
perkembangan pada masa bayi dan anak kecil adalah biososial. 
Sebab, perkembangan anak adalah berdasarkan kematangan 
yang berangsur-angsur dari organ tubuhnya (biologis), dan 
berhasil tidaknya dalam tugas perkembangan itu tergantung 
kepada lingkungan sosialnya (Robert J. Havighurst, 1953). 
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Penelitian yang dilakukan beberapa ahli juga menunjukkan 
bahwa perkembangan individu dipengaruhi oleh interaksi 
dengan cara yang kompleks dari faktor hereditas dan faktor 
lingkungan (Yelon and Weinstein, 1977). 

   Implikasi teori Konvergensi terhadap pendidikan yakni 
memberikan kemungkinan bagi pendidik untuk dapat 
membantu perkembangan individu sesuai dengan apa yang 
diharapkan, namun demikian pelaksanaannya harus tetap 
memperhatikan faktor-faktor hereditas peserta didik, seperti 
ematangan, bakat, kemampuan, keadaan mental. Kiranya teori 
Konvergensi lnilah yan8 cocok kita jadikan asumsi dalam rangka 
praktik pendidikan. 

 
3. Teori Belajar dan Implikasinya terhadap Pendidikan 

   Dua aliran psikologi yang sangat besar mempengaruhi arah 
pengembangan teori dan praktik pembelajaran dewasa ini 
adalah aliran behavioristik dan kognitif. Aliran behavioristik  
menekankan pada terbentuknya perilaku yang nampak sebagai 
hasil belajar, sedangkan aliran kognitif lebih menekankan pada 
pembentukan perilaku internal yang sangat mempengaruhi 
perilaku yang nampak tersebut. 

   Peranan guru, antara lain sebagai fasilitator dan motivator 
bagi anak belajar. Demi pelaksanaan peranannya itu ia perlu  
memahami gaimana anak belajar, adapun hal ini berkenaan 
dengan teori belajar. ft urmjm teori belajar dapat 
dikelompokkan menjadi tiga aliran utama, Behaviorime, Kognif, 
dan Humanisme. 

   Behaviorisme. Tokoh teori belajar Behaviorisme, antara lain 
B. p. Skinner. Teori belajar Behaviorisme didasarkan pada 
asumsi bahwa (1) hasil belajar adalah berupa perubahan 
tingkah laku yang dapat diobservasi; (2) tingkah laku dan 
perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dimodifikasi oleh 
kondisi-kondisi lingkungan; (3) komponen teori behavioral ini 
adalah stimulus, respons dan konsekuensi; (4) faktor penentu 
yang penting sebagai kondisi lingkungan dalam belajar adalah 
reiforcement. 

   Sebagaimana dirinci oleh Yelon dan Weinstein (1977), 
implikasi teori belajar Behaviorisme terhadap pendidikan 
adalah sebagai berikut.  
a. Individualisasi: perlakuan individual didasarkan pada tugas, 
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ganjaran dan disiplin.  
b. Motivasi: motivasi belajar bersifat ekstrinsik melalui 

pembiasaan secara terus-menerus atau melalui 
reinforcement.  

c. Metodologi: metode belajar dijabarkan secara rinci untuk  
d. Mengembangkan    keterampilan    dan    pengetahuan    

tertentu,    dan menggunakan teknologi.  
e. Tujuan   kurikuler:   berpusat   pada   pengetahuan   dan   

keterampilan akademis serta tingkah laku sosial. 
f. Bentuk pengelolaan kelas: pengelolaan kelas berpusat 

pada guru, hubungan-hubungan sosial hanya merupakan 
cara untuk mencapai tujuan dan bukan tujuan yang hendak 
dicapai. 

g. Usaha mengefektifkan mengajar dengan cara menyusun 
program secara rinci dan bertingkat serta mengutamakan 
penguasaan bahan atau keterampilan, 

h. Partisipasi: siswa mungkin pasif.  
i. Kegiatan belajar siswa: pemahiran keterampilan melalui 

pembiasaan setahap demi setahap secara rinci.  
j. Tujuan umum: kemampuan mengerjakan sesuatu 

(kompetensi). 
 

   Kognitif. Tokoh teori belajar Kognitif adalah Jerome 
Bruner. Teorinya didasarkan pada asumsi bahwa (1) individu 
mempunyai kemampuan memproses informasi. (2) 
kemampuan memproses informasi tergantung kepada faktor 
kognitif yang perkembangannya berlangsung secara bertahap 
sejalan dengan tahapan usianya. (3) belajar adalah proses 
internal yang kompleks berupa pemrosesan informasi; (4) hasil 
belajar adalah berupa perubahan struktur kognitif; (5) cara 
belajar pada anak-anak dan orang dewasa berbeda sesuai 
tahap perkembangannya. 

   Sebagaimana dirinci oleh Yelon dan Weinstein (1977), 
implikasi teori Iiar Kognitif terhadap pendidikan adalah sebagai 
berikut: 
a. Individualisasi:  perlakuan individu didasarkan pada tingkat 

perkembangan kognitif anak. 
b. Motivasi: bersifat intrinsik yang timbul berdasarkan 

pengetahuan yang telah dikuasainya. 
c. Metodologi: menggunakan kurikulum dan metode-metode 
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yang berfungsi mengembangkan keterampilan dasar 
berpikir. A Kurikuler:  difokuskan  untuk  mengembangkan  
keseluruhan kemampuan sensori motor, bahasa, kognitif, 
adapun interaksi sosial merupakan cara/alat untuk 
mengembangkan intelegensi.  

d. Bentuk  pengelolaan   kelas:   berpusat  pada  anak;   guru   
hendaknya berperan untuk membimbing siswa dalam 
belajar, bereksplorasi dan diskaveri. 

e. Usaha mengefektifkan mengajar: dengan cara 
mengutamakan program-program pendidikan berupa 
pengetahuan-pengetahuan yang terpadu, adapun konsep-
konsep dan keterampilan harus disusun secara hierarkis.  

f. Partisipasi siswa: siswa dituntut berpartisipasi aktif untuk 
mengembangkan kognitif, siswa belajar dengan bekerja.  

g. Kegiatan belajar siswa: mengutamakan belajar melalui 
tilikan (insight learning) dan pemahaman. 

h. Tujuan umum: mengembangkan kemampuan atau fungsi-
fungsi kognitif secara optimal dan kemampuan  
menggunakan kecerdasan secara bijaksana. 

 
   Humanisme. Tokoh teori belajar Humanisme, antara lain 

Carl Rogers.Teorinya didasarkan pada asumsi bahwa (1) individu 
adalah pribadi utuh, ia mempunyai kebebasan memilih untuk 
menentukan kehidupannya; U) individu mempunyai hasrat 
untuk mengetahui (curiosity), hasrat untuk bereksplorasi, dan 
mengasimilasi pengalaman-pengalamannya; (3) belajar adalah 
fungsi seluruh kepribadian individu; (4) belajar akan bermakna 
jika melibatkan seluruh kepribadian individu (jika relevan 
dengan kebutuhan individu, dan melibatkan aspek intelektual 
dan emosional individu). 

   Sebagaimana dirinci oleh Yelon dan Weinstein (1977), 
implikasi teori belajar Kognitif terhadap pendidikan adalah 
sebagai berikut. 
a. Individualisasi: perlakuan terhadap individual didasarkan    

atas Kebutuhan-kebutuhan individual dan kepribadian 
siswa. 

b. Motivasi: bersifat intrinsik, yaitu berdasarkan pemuasan 
kebutuhan-kebutuhan individu.  

c. Metodologi: menggunakan metode/pendekatan proyek 
yang terpadu menekankan pada studi-studi sosial atau 
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mempelajari kehidupan sosial.  
d. Tujuan Kurikuler: mengutamakan pada pengembangan 

sosial keterampilan berkomunikasi, kemampuan untuk  
tanggap   terhadap kebutuhan kelompok dan individu. 

e. Bentuk pengelolaan kelas: berpusat pada anak, anak bebas 
memilih, sedangkan guru   berperan .untuk   membantu   
dan   bukan   untuk; mengarahkan.  

f. Usaha mengefektifkan mengajar: pengajaran disusun dalam 
bentuk topik-topik yang   terpadu   berdasarkan   kebutuhan   
siswa   secara perorangan. 

g. Partisipasi siswa: mengutamakan partisipasi aktif.  
h. Kegiatan belajar siswa: Mengutamakan pada belajar melalui 

pemahaman dan pengertian, bukan hanya memperoleh 
pengetahuan.  

i. Tujuan umum: mencapai kesempurnaan diri dan 
pemahaman. 

 
B. LANDASAN SOSIOLOGIS PENDIDIKAN 
  Landasan sosiologis pendidikan adalah seperangkat asumsi 

yang bersumber dari hasil studi disiplin sosiologi yang dijadikan titik 
tolak dalam rangka praktik pendidikan. Dalam Kegiatan Belajar 1 
Anda telah memahami bahwa manusia adalah makhluk individual 
sekaligus juga adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. 
Tentang bagaimana interaksi individu dan kelompok di dalam 
masyarakatnya dikaji lebih lanjut secara ilmiah dalam disiplin 
sosiologi. Hasil studi tersebut berimplikasi terhadap pendidikan. 
 
1. Individu dan Masyarakat serta Implikasinya terhadap 

Pendidikan 
   Individu adalah manusia perseorangan yang mempunyai 

karakteristik bahwa ia sebagai kesatuan yang tak dapat dibagi, 
unik, dan otonom-Masyarakat didefinisikan Ralph Linton 
sebagai "setiap kelompok manusia yang telah hidup dan 
bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur 
diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan 
sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas". 
Sedangkan Selo Sumardjan mendefinisikan masyarakat sebagai 
"orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan 
kebudayaan" (Soerjono Soekanto, 1986). Dari definisi   
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tersebut,   dapat   diidentifikasi   adanya   5   unsur   di   dalam 
masyarakat, yaitu sebagai berikut: 
a. Manusia yang hidup bersama. 
b. Melakukan interaksi sosial dalam waktu yang cukup lama. 
c. Dengan demikian mereka bekerja sama, berketurunan, 

memiliki berbagai kebutuhan. 
d. Mereka mempunyai kesadaran sebagai satu kesatuan.  
e. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama yang 

menghasilkan kebudayaan sehingga setiap individu di 
dalamnya merasa terikat satu dengan yang lainnya. 

 
   Di dalam masyarakat terdapat struktur sosial, Komblum 

mendefinisikannya sebagai "the recurring patterns of behavior 
that create relationships among individuals and groups within a 
society" - yaitu pola perilaku berulang-ulang yang menciptakan 
hubungan antarindividu dan antarkelompok dalam masyarakat. 
Dalam struktur sosial tersebut setiap individu mempunyai 
kedudukan (status) dan peranan (role) tertentu. Menurut Ralph 
Linton status adalah suatu kumpulan hak dan kewajiban (a 
collection of rights and duties), sedangkan peranan adalah 
aspek dinamis dari suatu status. Seseorang dikatakan 
melaksanakan peranannya jika ia melaksanakan hak dan 
kewajiban sesuai dengan statusnya. Status dibedakan menjadi 
dua macam, yaitu (1) status yang diperoleh sejak lahir atau 
diberikan kepada individu (ascribed status), (2) status yang 
diraih, yaitu status yang memerlukan kualitas tertentu yang 
diraih melalui upaya tertentu atau persaingan (achieved status) 
(Kamanto Sunarto, 1993). Melekat dengan semua itu di dalam 
masyarakat berlaku sistem nilai dan norma atau tata kelakuan. 

   Dalam rangka memenuhi kebutuhan atau untuk mencapai 
tujuannya, setiap individu maupun kelompok melakukan 
interaksi sosial adapun dalam interaksi sosial tersebut mereka 
melakukan berbagai tindakan sosial, yaitu perilaku individu    
yang dilakukan dengan mempertimbangkan dan berorientasi  
pada  perilaku  orang  lain  untuk  mencapai  tujuan  tertentu. 
Tindakan sosial yang dilakukan individu hendaknya sesuai 
dengan status dan peranannya yang mengacu kepada sistem 
nilai dan norma atau tata kelakuan yang berlaku di dalam 
masyarakat. Masyarakat menuntut hal tersebut tiada lain agar 
konformitas, yaitu bentuk interaksi yang di dalamnya seseorang 
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berperilaku terhadap orang lain sesuai dengan yang diharapkan 
kelompok Jika tidak demikian halnya maka individu akan 
dipandang melakukan penyimpangan tingkah laku terhadap 
nilai dan norma masyarakat (deviant behavior). Terhadap pelaku 
penyimpangan tingkah laku tersebut masyarakat melakukan 
pengendalian sosial (social control), yaitu apa yang didefmisikan 
Peter L. Berger sebagai "berbagai cara yang digunakan 
masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang 
membangkang" (Kamanto Sunarto, 1993). 

   Seperti telah dijelaskan di muka, salah satu unsur 
masyarakat adalah adanya hubungan sosial atau interaksi sosial. 
Dengan demikian individu-individu dan kelompok di dalam 
masyarakat itu bekerja sama. Hubungan sosial tertentu antara 
lain mengimplikasikan terjadinya reproduksi sehingga 
masyarakat menghasilkan keturunan, yaitu generasi muda yang 
akan menjadi generasi penerus dari generasi tua dalam 
masyarakat yang bersangkutan. Agar tercipta konformitas di 
dalam masyarakat, atau agar tidak terjadi penyimpangan 
tingkah laku maka terhadap generasi mudanya tersebut 
masyarakat melakukan apa yang di dalam sosiologi disebut 
sosialisasi (socialization). Sosialisasi merupakan fungsi 
masyarakat dalam rangka mengantarkan generasi mudanya ke 
dalam kehidupan bermasyarakat, ke dalam kehidupan 
masyarakatnya. 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. 
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 ini pendidikan identik 
dengan sosialisasi. 

 
2. Pendidikan dan Masyarakat 

   Pendidikan sebagai Pranata Sosial. Theodorson G. A. 
mendefmisikan pranata sosial (social institution) sebagai suatu 
sistem peran dan norma sosial yang saling berhubungan dan 
terorganisasi di sekitar pemenuhan kebutuhan atau fungsi 
sosial yang penting (Sudarja Adiwikarta, 1988). Komblum 
menggunakan istilah institusi untuk menjelaskan pranata sosial, 
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ia mendefinisikannya sebagai "suatu struktur status dan 
peranan yang diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan-
kebutuhan dasar anggota masyarakat" (Kamanto Sunarto, 
1993). Adapun Koentjaraningrat (1984), dalafli definisinya 
secara tersurat menyebutkan juga peralatan-peralatan dan 
manusia-manusia yang melaksanakan peranan-peranan itu. 
Redaksi definisi-definisi di atas memang berbeda, namun 
mengandung pengertian yang relative sama. Esensinya bahwa 
pranata sosial merupakan suatu sistem aktivitas yang khas dari 
suatu kelakuan berpola; aktivitas yang khas ini dilakukan oleh 
berbagai individu atau manusia yang mempunyai status dan 
peran masing-masing yang  saling berhubungan atau 
mempunyai struktur; mengacu kepada sistem ide, nilai, dan 
norma atau tata kelakuan tertentu; dilakukan 
denganmenggunakan berbagai peralatan; dan aktivitas khas ini 
berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota 
masyarakat. 

   Sebagaimana individu-individu, masyarakat pun memiliki 
berbagai kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan-
kebutuhannya tersebut masyarakat membangun pranata-
pranata sosial. Contohnya, pranata ekonomi merupakan salah 
satu pranata sosial yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan 
mengenai mata pencaharian hidup, memproduksi barang dan 
jasa, menyimpan, mendistribusikan hasil produksi. Demikian 
halnya, bahwa pendidikan merupakan salah satu pranata sosial 
yang berfungsi untuk mensosialisasikan generasi mudanya agar 
tercipta homogenitas atau konformitas. 

   Hubungan Pendidikan dan Masyarakat. Terdapat hubungan 
timbal balik antara pendidikan dan masyarakat. Sudarja 
Adiwikarta (1988), antara lain mengemukakan bahwa: 
1) Terdapat hubungan yang tetap dan positif antara derajat 

pendidikan dengan kehidupan ekonomi, dalam arti makin 
tinggi derajat pendidikan suatu masyarakat makin tinggi 
pula derajat ekonominya. Sebaliknya, dalam masyarakat 
yang memiliki taraf kehidupan ekonomi yang baik, potensi 
pengembangan pendidikan itu lebih besar karena orang-
orangnya telah lebih siap dan lebih banyak dana tersedia. 

2) Di dalam masyarakat terdapat stratifikasi sosial (pelapisan 
sosial). Berkenaan ini, pendidikan berpengaruh terhadap 
stratifikasi sosial, sebaliknya stratifikasi sosial juga 
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berpengaruh terhadap pendidikan. Artinya, bahwa 
pandangan anggota masyarakat mengenai pendidikan, 
keperluan akan pendidikan dan dorongan serta cita-cita 
dan hal-hal lain rnengenai pendidikan, diwarnai oleh 
stratifikasi sosial. Sebaliknya. pendidikan juga berpengaruh 
terhadap terbentuknya atau terpeliharanya stratifikasi 
sosial. 

3) Pendidikan berpengaruh terhadap mobilitas sosial. Dalam 
masyarakat yang memiliki sistem stratifikasi sosial terbuka, 
melalui pendidikan orang mempunyai kesempatan untuk 
berusaha naik ke tangga status sosial yang lebih tinggi dari 
semula, tetapi sebaliknya terbuka pu|a peluang untuk 
turun atau jatuh ke tangga status sosial di bawahnya.  

4) Pendidikan mempunyai peranan dalam rangka perubahan 
sosial. Dalam hal ini selain berperan sebagai agen pelestari 
keadaan masyarakat (agent of conservation), pendidikan 
juga berperan sebagai pelaku perubahan keadaan di dalam 
masyarakat (agent of change). 

 
C. LANDASAN ANTROPOLOGIS PENDIDIKAN 
  Menurut William A. Havilland Antropologi adalah studi tentang 

umat manusia, berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat 
tentang manusia dan perilakunya serta untuk memperoleh 
pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia 
sedangkan David Hunter Antropologi adalah ilmu yang lahir dari 
keingintahuan yang tidak terbatas tentang umat manusia. 

  Koentjaraningrat Antropologi adalah ilmu yang mempelajari 
umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, 
bentuk fisik masyarakat serta kebudayaan yang dihasilkan. 

  Dari definisi-definisi tersebut, dapat disusun pengertian 
sederhana antropologi, yaitu sebuah ilmu yang mempelajari 
manusia dari segi keanekaragaman fisik serta kebudayaan (cara-cara 
berprilaku, tradisi-tradisi, nilai-nilai) yang dihasilkan sehingga setiap 
manusia yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Dengan, 
demikain antropologi merupakan hal yang mempelajari seluk-beluk 
yang terjadi dalam kehidupan manusia.Dapat dilihat dari 
perkembang pada masa saat ini, yang merupakan salah dari 
fenomena- fenomena yang terjadi ditengah- tengah masyarakat 
sekarang ini. 
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  Landasan antropologis pendidikan adalah seperangkat asumsi 
yang bersumber dari hasil studi disiplin antropologi yang dijadikan 
titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. 

  Selain sebagai makhluk sosial, manusia juga adalah makhluk 
berbudaya. Manusia menciptakan kebudayaan, hidup berbudaya 
dan membudaya. Adapun yang dimaksud kebudayaan adalah 
"keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia 
dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri 
manusia dengan belajar" (Koentjaraningrat, 1985:180). Ada 3 jenis 
wujud kebudayaan, yaitu sebagai berikut. 
1. Wujud  kebudayaan  sebagai  suatu  kompleks  dari  ide-ide,  

gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-
peraturan. 

2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan 
berpola dari manusia dalam masyarakat. 

3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. 
 

  Manusia adalah makhluk berbudaya, tetapi kebudayaan tidak 
dibawa manusia sejak kelahirannya. Secara faktual, dan 
sebagaimana tersurat dalam definisi yang dikemukakan 
Koentjaraningrat, kebudayaan dapat menjadi milik diri manusia 
sehingga menjadi karakteristiknya yang esensial dibanding dengan 
hewan hanyalah melalui belajar. Di plhak lain, bahwa kebudayaan 
sebagai keseluruhan sedikit banyak merupakan himpunan dari pola-
pola budaya .... yang diperlukan dalam rangka mempertahankan 
eksistensi suatu masyarakat. Proses-proses biologis untuk 
reproduksi memang mencukupi untuk mempertahankan eksistensi 
kelompok, akan tetapi tidak cukup untuk bertahannya kelompok itu 
dalam artian sebagai suatu masyarakat (Ralph Linton, 1945). 
Sehubungan dengan itu, masyarakat mempertahankan 
eksistensinyadengan jalan melakukan enkulturasi (enculturation). 
"Di dalam enkulturasi ini seorang individu mempelajari dan 
menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya dengan adat istiadat, 
sistem norma, dan peraturan-peraturan yang hidup dalam 
kebudayaan nya" (Koentjaraningrat, 1985). 

  Jika dalam sosiologi Anda mengenal istilah sosialisasi untuk 
memahami pendidikan, dalam antropologi dikenal istilah 
enkulturasi. Sekalipun terdapat perbedaan sudut pandang antara 
sosiologi dan antropologi serta terdapat perbedaan antara 
sosialisasi dan enkulturasi, tetapi sesungguhnya kedua hal tersebut 
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merupakan realitas yang sulit dipisahkan. Seperti telah Anda 
pahami, definisi sosialisasi menekankan kepada pengambilan 
peranan, namun sesungguhnya di dalam peranan-peranan tersebut 
inheren nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan. Karena itu, di 
dalam proses sosialisasi itu sebenarnya terjadi juga proses 
enkulturasi (pembudayaan). Sebagaimana dikemukakan George F. 
Kneller, berdasarkan sudut pandang antropologi, pendidikan adalah 
enkulturasi, melalui mana seorang anak yang bertumbuh 
diinisiasikan ke dalam cara hidup dari masyarakatnya (Imran Manan, 
1989). 

  Hubungan Pendidikan dan Kebudayaan. 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, benda-
benda, dan uang merupakan sarana, alat, dan biaya yang digunakan 
dalam pendidikan. Sebaliknya, pendidikan berfungsi untuk 
melestarikan kebudayaan masyarakat (fiingsi konservasi), dan 
berfungsi pula dalam rangka mengembangkan kebudayaan 
masyarakat (fungsi kreasi). 

  Setiap   masyarakat   mempunyai   kebudayaannya  yang   khas   
sebagai karaktenstik   yang   membedakan   dari   masyarakat   
lainnya,   yang   akan asi  terhadap pendidikan setiap  masyarakat 
yang bersangkutan. bagaimana kebudayaan masyarakat Indonesia 
dan implikasinya pendidikan, akan Anda kaji dalam Modul 6 tentang 
Antropologi Pendidikan. 
 

D. 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. 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 dan praktik pendidikan yang 
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dipandang tidak baik dan tidak berguna atau keliru akan diperbaiki 
atau dikembangkan sehingga berbeda dengan konsep dan praktik 
pendidikan masa lampau. Contohnya, konsep atau semboyan tut 
wuri handayani yang dicetuskan Ki Hadjar Dewantara sejak zaman 
pergerakan nasional sampai saat ini masih dianut dan diaplikasikan 
dalam pendidikan kita, sedangkan konsep dan praktik pendidikan 
yang bersifat dualistik dan aristokratis pada zaman penjajahan 
Belanda diperbaiki dengan pendidikan yang bersifat demokratis. 

  "Sejarah pendidikan sebagai landasan pendidikan dewasa ini 
merupakan warisan sosial nenek moyang dalam bidang pendidikan. 
Dengan kata lain, sejarah pendidikan adalah kebudayaan dalam 
bidang pendidikan. Oleh karena itu, sudut pandang historis pada 
dasarnya merupakan sebagian dari sudut pandang antropologis, 
yang khusus berhubungan dengan warisan sosial dalam bidang 
pendidikan. Sesuai dengan sudut pandang antropologis, pendidikan 
ditinjau dari sudut pandang historis adalah enkulturasi khusus, yaitu 
suatu proses pembudayaan yang selaras dengan warisan sosial. 
Pendidikan adalah penyesuaian diri yang terbaik terhadap 
lingkungan kebudayaan masa lampau, dari seorang manusia yang 
sadar telah berkembangjasmani dan mentalnya" (Redja 
Mudyahardjo, 1995). 

  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, dan (8) 
pendidikan pada masa PJP I (1969)-1993). Mengenai hal ini akan 
Anda kaji lebih lanjut dalam Modul 5 tentang Sejarah Pendidikan 
Indonesia. 
 

E. LANDASAN EKONOMIK PENDIDIKAN 
  Ekonomika merupakan studi tentang kemakmuran materiil 

manusia. Masalah pokok ekonomi mencakup pilihan-pilihan yang 
berkaitan dengan konsumsi, produksi, distribusi, dan pertumbuhan 
sepanjang waktu. Menurut Pepelasis, dkk., 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 
(Redja Mudyahardjo, 1995). 
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  Oleh karena itu, ditinjau dari sudut pandang ekonomi, 
pendidikan adalah human investment atau upaya penanaman modal 
pada diri manusia (Odang Muchtar, 1976). 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. 

 
LATIHAN 
 Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, 
kerjakan latiahan berikut! 
 Seorang buruh tani yang hidup di desa mempunyai anak kembar 
siam bernama A dan B. setelah tamat SD, A dibawa pindah ke kota oleh 
pamannya yang bekerja sebagai sopir angkot. Sedangkan B tetap tinggal 
di desa bersama ayahnya. Pada usia 20 tahun A bekerja sebagai supir taksi 
di kota, sedangkan B menjadi buruh tani di desa. Penampilan dan pola 
hidup A berbeda dengan penampilan dan pola hidup B. padahal mereka 
satu keturunan, bahkan kembar siam. Coba Anda jelaskan mengapa A dan 
B perkembangan pribadinya berbeda? 
 
Petunjuk Jawaban Latihan 
 Untuk dapat menjawab permasalahan di atas Anda perlu 
menggunakan asumsi-asumsi psikologi tentang faktor-faktor yang 
mempengaruhi perkembangan individu, yaitu dari teori empirisme, 
nativisme dan konvergensi. Anda bandingkan dan pilih teori yang paling 
tepat untuk menjawab persoalan di atas. 
 
RANGKUMAN 
 Landasan ilmiah pendidikan merupakan asumsi-asumsi pendidikan 
yang bersumber dari hasil studi disiplin ilmu tertentu yang dijadikan titik 
tolak berfikir dan bertindak dalam rangka pendidikan. Landasan ilmiah 
pendidikan, antara lain landasan psikologi pendidikan, landasan 
sosialologis pendidikan, landasan antropologis pendidikan, landasan 
historis pendidikan, landasan ekonomi pendidikan dan sebagainya. 
 Secara psikologis individu memerlukan pendidikan untuk dapat 
menyelesaikan tugas-tugas perkembangan sesuai tahap 
perkembanganya. Pendidikan merupakan upaya membantu peserta didik 
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untuk dapat meneylesaikan tugas-tugas perkembangan sesuai dengan 
tahap perkembangannya. Karena itu, keberhasilan pendidikan dalam 
melaksanakan perannya akan dipengaruhi oleh pemahamannya tentang 
perkembangan peserta didik serta kemampuan mengaplikasikannya 
dalam praktik pendidikan. Pendidikan yang dilaksanakan menyimpang 
dari tahapan dan tugas-tugas perkembangan peserta didik 
memungkinknan akibat negative bagi perkembangan selanjutnya. 
Terdapat perbedaan asumsi mengenai factor-faktor yang mempengaruhi 
perkembangan individu sebagaimana dikemukan tokoh-tokoh teori 
Empirisme, Nativisme dan Konvergensi. Demikian juga terdapat 
perbedaan asumsi-asumsi mengenai bagaimana individu belajar 
sebagaimana termuat dalam teori belajar atau psikologi Behaviorisme, 
Kogniotif, dan Humanisme. 
 Ditinjau dari sosiologi, pendidikan berarti sosialisasi. Pendidikan 
merupakan pranata social yang berfungsi untuk mensosialisasikan 
generasi muda pada suatu masyarakat, agar terwujud homogenitas atau 
konformitas. Ditinjau dari antropologi pendidikan berarti enkulturasi. 
Enkulturasi dilakukan masyarakat karena kebudayaan menjadi milik 
manusia tidak dibawa sejak lahir, dan demi mempertahankan eksistensi 
masyarakat itu sendiri. Ditinjau dari sejarah, pendidikan berarti humant 
investment. Terdapat hubungan timbal balik antara pendidikan dengan 
masyarakat, demikian pula dengan kebudayaan dan ekonomi. 

 
TES FORMATIF 2 
Pilihlah satu jawaban yang paling tepat. 
1. Salah satu masalah yang menjadi perhatian para ahli psikologi yaitu 

mengenai factor-faktor yang mempengaruhi perkembangan 
individu. Di bawah ini diuraikan factor-faktor yang mempengaruhi 
perkembangan individu, kecuali  
a. Nativisme 
b. Empirisme 
c. Individualisme 
d. Konvergensi 

 
2. Dalam rangka memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuannya, 

setiap individu maupun kelompok seharusnya melakukan proses  
a. Toleransi dan Kerjasama 
b. Interaksi Sosial dan Tindakan Sosial 
c. Gotong Royong dan Saling Berbagi 
d. Berhubungan dan Terorganisir 
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3. Sistem yang dikembangkan oleh Theodorson G.A yang 
mendefinisikan sistem peran dan norma sosial yang saling 
berhubungan dan terorganisir di sekitar pemenuhan kebutuhan 
atau fungsi sosial yang penting, adalah sistem  
a. Enkulturasi 
b. Sosialisasi 
c. Pranata Sosial 
d. Interaksi dan Tindakan Sosial 

 
4. Proses perubahan tingkah laku pada diri individu yang bersifat 

relatif, permanen dan terjadi sebagai pengalaman, adalah proses.... 
a. Belajar 
b. Perkembangan 
c. Kematangan 
d. Pertumbuhan 

 
5. Setiap kelompok manusia yang tidak hidup dan bekerja sama cukup 

lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan 
menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-
batas yang dirumuskan dengan jelas. Teori masyarakat di atas 
dikembangkan oleh… 
a. Selo Sumardjan 
b. Ralph Linton 
c. Soerjono Soekanto 
d. Sudarja Adiwikarta 

6. Kombinasi dari kematangan atau pertumbuhan biologis dan 
pengalaman berperan sebagai penentu, adalah 
a. Maturation 
b. Learning 
c. Kesiapan belajar 
d. Development 

7. Yelon dan Weinstein mengemukakan prinsip-pnnsip perkembangan 
individu sebagai berikut, kecuali : 
a. Perkembangan individu berlangsung terus menerus sejak 

perubahan hingga meninggal 
b. Individu berkembang secara menyeluruh, mulai dari pusat 

badanhingga kaki dan tangan 
c. Kecepatan perkembangan setiap individu berbeda-beda, tetapi 

pada umumnya mempunyai perkembangan yang normal 
d. Arah perkembangan individu dapat diramalkan 
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8. Perkembangan individu pada umumnya mengikuti arah sebagai 
berikut, kecuali 
a. Perkembangan berlangsung secara bertahap 
b. Perkembangan struktur mendahului fungsi 
c. Perkembangan bergerak dari dominasi control dari luar diri 

kepada control dari dalam diri 
d. Perkembangan bergerak dari absolutism kepada relativisme 

9. Yang bukan merupakan implikasi dari prinsip dan arah 
perkembangan individu adalah : 
a. Pendidikan hendaknya berlangsung sepanjang hayat 
b. Isi kurikulum pendidikan hendaknya disusun secara spiral, 

artinya semakin tinggi tingkat pendidikan maka isi pendidikan 
makin luas dan makin mendalam 

c. Pendidikan merupakan upaya membantu peserta didik untuk 
dapat menyelesaikan tugas-tugas perkembangan sesuai dengan 
tahap perkembangannya 

d. Pengembangan fisik, mental, sosial dan emosional hendaknya 
dilakukan secara terintegrasi 

10. Yang merupakan implikasi teori nativisme adalah: 
a. Tidak adanya kemungkinan bagi pendidik dalam upaya 

mengembangkan kepribadian peserta didik 
b. Setiap individu dilahirkan ke dunia dengan membawa factor-

faktor yang berasal dari orangtuanya 
c. Setiap anak dilahirkan ke dunia dalam keadaan bersih, sehingga 

member kemungkinan sepenuhnya bagi pendidik untuk dapat 
membentuk kepribadian peserta didik 

d. Perkembangan individu dikontrol oleh factor kematangan dan 
kematangan mengontrol pola perkembangan individu. 

 
 Cocokanlah jawaban Anda dengan kunci jawaban Tes Formatif 2 
yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. 
Kemudian, gunakan runus berikut untuk mengetahui tingkat penguasan 
Anda terhadap materi Kegiatan belajar 2. 

  
 Tingkat penguasan = Jumlah jawaban yang benar x 100% 
                                               Jumlah soal 
 Arti tingkat penguasaan:  

 90 - 100%  = baik sekali  
 80 - 89% = baik  
 70 - 79%  =  cukup  
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      <70%  = kurang 
 
 Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat 
meneruskan dengan Modul selanjutnya. Bagus! Jika masih di bawah 80%, 
Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang 
belum dikuasai. 
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GLOSARIUM 
Asumsi 
 
 
Aksiologi  
Deduksi 
Epistemologi  
 
Hereditas (Heredity) 
 
 
Interaksi sosial 
 
Konformitas 
 
 
Metafisika  
Mobilitas sosial 
 
Motivasi  
 
Pendidikan Informal 
Pendidikan Formal  
Pendidikan Nonformal 
 
 
Peranan, aspek dinamis 
dari suatu status 
Pembelajaran 
 
Preskriptif 
 
 
Reinforcement 
 
 
Status  
 
Sosialisasi 
 

: 
 
 
: 
: 
 
 
: 
 
 
: 
 
: 
 
 
: 
: 
 
: 
 
: 
: 
: 
 
 
: 
 
: 
 
: 
 
 
: 
 
 
: 
 
: 
 

Suatu gagasan/kepercayaan/prinsip 
yang menjadi titik   tolak   gagasan-
gagasan   atau perbuatan lainnya, yang 
kebenarannya sudah diterima. 
cabang   filsafat   yang   mempelajari   
tentang hakikat nilai.  
cara berpikir atau cara mengambil 
kesimpulan yang bertolak dari 
pernyataan yang bersifat umum 
menuju ke pernyataan yang bersifat 
khusus. 
cabang   filsafat   yang   mempelajari   
hakikat pengetahuan.  
karakteristik-karakteristik individu yang 
dibawa atau diturunkan dari orang 
tuanya.  
Proses saling berhubungan dan saling 
mempengaruhi yang terjadi antara 
warga suatu masyarakat atau komuniti. 
bentuk interaksi yang di dalamnya 
seseorang berperilaku terhadap orang 
lain sesuai dengan yang diharapkan 
kelompok. 
Cabang filsafat yang mempelajari 
tentang hakikat realitas. 
peralihan dari status sosial yang satu ke 
status sosial yang lainnya dalam suatu 
stratifikasi sosial. 
kecenderungan    atau   dorongan    
pada   diri individu untuk melakukan 
suatu tindakan. 
pendidikan    yang   dilaksanakan    di   
dalam keluarga. 
pendidikan yang dilaksanakan di 
sekolah. 
pendidikan   yang   dilaksanakan    di   
dalam masyarakat (di luar keluarga dan 
sekolah). 
Misal: kursus, kejar paket A. 
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Stratiftkasi sosial 
 
 
Struktur sosial  
 
Tindakan sosial 
 

 
: 
 
: 
 
: 

Seseorang dikatakan melaksanakan 
peranannya jika  ia  melaksanakan   hak  
dan kewajibannya. 
proses interaksi peserta didik dengan 
pendidik dan sumber belajar pada 
suatu  lingkungan belajar. 
sesuatu   yang   memberikan   petunjuk   
atau menentukan     tentang bagaimana 
yang sebaiknya  atau  yang  seharusnya  
mengenai sesuatu. 
suatu keadaan atau tindakan yang 
memperkuat kemungkinan   suatu 
respons tertentu akan muncul kembali 
dalam situasi yang sama. 
suatu  kumpulan  hak dan kewajiban 
dalam suatu kedudukan tertentu. 
suatu proses di mana individu (anak) 
belajar mempelajari berbagai peranan 
agar menjadi anggota yang 
berpartisipasi       dalam masyarakatnya 
pelapisan   yang   ada   di   dalam   
masyarakat sehingga tiap anggota 
masyarakat menduduki status sosial 
tertentu. 
pola pengaturan status dan peran-
peran yang saling berkaitan satu 
dengan lain. 
Perilaku individu yang dilakukan 
dengan mempertimbangkan dan 
berorientasi pada perilaku orang  lain  
untuk mencapai  tujuan tertentu. 
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MODUL   3 
Lingkungan Pendidikan 

PENDAHULUAN 
 
Pendidikan berlangsung di dalam suatu Lingkungan.Tri Pusat 
Pendidikan: Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat.   

 
 Manusia hidup di dalam lingkungan tertentu, di dalam 
lingkungannyalah setiap orang memperoleh berbagai pengalaman yang 
turut berpengaruh terhadap perkembangan pribadinya. Dalam arti luas, 
semua pengalaman hidup yang berpengaruh positif terhadap 
perkembangan pribadi seseorang adalah pendidikan. Sebab itu, 
lingkungan di mana seseorang hidup merupakan lingkungan pendidikan 
baginya. Terdapat 3 jenis lingkungan pendidikan (Tri Pusat Pendidikan), 
yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga lingkungan pendidikan ini 
perlu Anda pahami mengingat proses Pendidikan berlangsung sepanjang 
hayat dan proses pendidikan diperoleh berlangsung melalui pergaulan 
atau interaksi sosial baik di dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. 
 Modul   ini   akan   membantu   Anda   untuk   memahami   
lingkungan pendidikan sebagai komponen pendidikan, pengertian, 
bentuk, fungsi, dan karakteristik lingkungan pendidikan (keluarga, 
sekolah, dan masyarakat), serta hubungan antara ketiga jenis lingkungan 
pendidikan tersebut. Selain itu, jug akan nienambah wawasan Anda 
dalam memahami pengertian proses pendidikan, pergaulan dan situasi 
pendidikan, kewibawaan dan tanggunp jawab dalam proses pendidikan. 
 Materi modul ini terdiri atas dua subpokok bahasan. Subpokok 
bahasan pertama mencakup pengertian, bentuk, fungsi, dan karakteristik 
setiap lingkungan pendidikan (keluarga, sekolah, dan masyarakat), serta 
hubungan antarketiga lingkungan tersebut, sedangkan Subpokok 
bahasan kedua mencakup pengertian proses pendidikan, pergaulan 
(interaksi sosial) sebagai tempat berlangsungnya proses pendidikan, dan 
kewibawaan sebagai syarat mutlak dalam proses pendidikan. 
 Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat: 

1. Menjelaskan lingkungan pendidikan sebagai komponen sistem 
pendidikan. 

2. Menjelaskan keluarga sebagai lingkungan pendidikan informal. 
3. Menjelaskan sekolah sebagai lingkungan pendidikan formal. 
4. Menjelaskan masyarakat sebagai lingkungan pendidikan 

nonformal. 
5. Menjelaskan pendidikan sebagai suatu proses. 
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6. Menjelaskan pergaulan (interaksi sosial) yang mengandung 
situasi pendidikan dalam rangka proses pendidikan. 

7. Menjelaskan kewibawaan sebagai syarat mutlak proses 
pendidikan. 

 
 Materi modul disusun menjadi dua kegiatan belajar. Kegiatan Belajar 
1 membahas tentang Lingkungan Pendidikan, Tri Pusat Pendidikan, 
Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat. Kegiatan Belajar 2 membahas tentang 
Pendidikan sebagai Suatu Proses. 
 Untuk dapat memahami materi modul ini dengan baik serta 
mencapai kompetensi yang diharapkan, gunakan strategi belajar berikut 
ini: 

1. Sebelum membaca modul ini, pelajari terlebih dahulu glosarium 
pada akhir modul yang memuat istilah-istilah khusus yang 
digunakan dalam modul ini. 

2. Baca materi modul dengan saksama, tambahkan catatan 
pinggir, berupa tanda tanya, pertanyaan, konsep lain yang 
relevan, sesuai pemikiran yang muncul. Dalam menjelaskan 
suatu konsep atau asas, sering digunakan istilah tertentu, 
pahami hal tersebut sesuai konteks pembahasannya. 

3. Cermati dan kerjakan tugas yang diberikan. Dalam 
mengerjakan tersebut, gunakan pengetahuan dan 
pengalaman Anda sebelumnya. 

4. Kerjakan tes formatif seoplimal mungkin, dan gunakan 
rambu-ramhu jawaban untuk mcnilai apakah jawaban Anda 
sudah memadai.  

5. Buat Catalan khusus hasil diskusi dalam tutorial tatap muka 
dan tutorial elektromk, untuk digunakan dalam pembuatan 
tugas kuliah dan ujian akhir mata kuliah. 
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KEGIATAN   BELAJAR 1 
 

Lingkungan Pendidikan Tripusat 
Pendidikan: Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat 

 
 Dalam kegiatan belajar ini Anda akan mempelajari tiga jenis 
lingkungan pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dengan 
demikian, setelah mempelajari kegiatan belajar satu ini Anda akan dapat 
menjelaskan lingkungan pendidikan sebagai komponen sistem 
pendidikan. 

 
A. KELUARGA, SEKOLAH, DAN MASYARAKAT SEBAGAI KOMPONEN 

SISTEM PENDIDIKAN 
  Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar diri individu. 

Lingkungan dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu (1) lingkungan 
alam, dan (2) lingkungan sosial budaya. Setiap individu hidup di 
dalam suatu lingkungan, melalui interaksi dengan lingknngannya ia 
memperoleh pcngalaman. Lingkungan sekitar di mana individu 
hidup akan mempengaruhi perkembangan pribadinya. Dalam arti 
luas, pendidikan adalah hidup atau kehidupan itu sendiri, artinya 
scmua pengalaman hidup yang berlangsung di dalam lingkungan 
dan berpengaruh positif bag! perkembangan individu (pribadi) 
adalah pendidikan. Di dalam lingkungannyalah setiap individu 
mendapatkan pendidikan. Sebab itu, lingkungan tempat individu 
hidup merupakan lingkungan pendidikan baginya. 

  Hakikatnya pendidikan berlangsung sepanjang hayal. Dalam 
konteks ini, pendidikan dapat berlangsung di dalam berbagai 
lingkungan, yaitu di dalam lingkungan pendidikan informal 
(keluarga), di dalam lingkungan pendidikan formal (sekolah), dan di 
dalam lingkungan pendidikan nonformal (masyarakat). Berkenaan 
dengan ketiga lingkungan pendidikan ini Ki Hadjar Dewantara 
mengemukakan konsep yang dikcnal sebagai Tri Pns<jt Pendidikan. 
Adapun dalam Pasal 13 UU Rl No. 20 Tahun 2003 tentang "Sistem 
Pendidikan Nasional" dinyatakan bahwa "jalur pendidikan terdiri 
atas pendidikan formal, nonformal, dan informal". Karcna itu, dalam 
konteks sistem pendidikan nasional bahwa keluarga, sekolah, dan 
masyarakat merupakan komponen sistem pendidikan. 

  Lingkungan pendidikan merupakan lingkungan tempat 
berlangsungnya proses pendidikan yang merupakan bagian dari 
lingkungan sosial. Lingkungan pendidikan dibagi menjadi tiga yaitu:  
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 1.  Lingkungan keluarga,Keluarga merupakan lingkungan 
pendidikan yang pertama dan utama karena manusia pertama 
kalinya memperoleh pendidikan di lingkungan ini sebelum 
mengenal lingkungan yang lain. Selain itu manusia mengalami 
proses pendidikan sejak lahir bahkan sejak dalam kandungan. 
Pendidikan keluarga dapat dibagi menjadi dua yaitu: 

  -  pendidikan prenatal (pendidikan dalam kandungan) 
  -  pendidikan postnatal (pendidikan setelah lahir) 
  Dasar tanggung jawab keluarga terhadap pendidikan meliputi: 
  -  Motivasi cinta kasih yang menjiwai hubungan orangtua 

dengan anaknya. 
  -  Motivasi kewajiban moral orangtua terhadap anak. 
  -  Tanggung jawab sosial sebagai bagian dari keluarga. 

 
 2. Lingkungan sekolah, karena perkembangan peradaban manusia, 

orang tidak mampu lagi untuk mendidik anaknya. Pada 
masyarakat yang semakin komplek, anak perlu persiapan 
khusus untuk mencapai masa dewasa. Persiapan ini perlu 
waktu, tempat dan proses yang khusus. Dengan demikian 
orang perlu lembaga tertentu untuk menggantikan sebagian 
fungsinya sebagai pendidik. Lembaga ini disebut sekolah. 

   Dasar tanggung jawab sekolah akan pendidikan meliputi : - 
tanggung jawab formal kelembagaan, - tanggung jawab 
keilmuan, - tanggung jawab fungsional,  

 3.  Lingkungan masyarakat, terdapat  lima pranata sosial (social 
institutions) yang terdapat di dalam lingkungan sosial yaitu : - 
pranata pendidikan = bertugas dalam upaya sosialisasi - pranata 
ekonomi = bertugas mengatur upaya pemenuhan kemakmuran     
- pranata politik = bertugas menciptakan integritas dan 
stabilitas masyarakat - pranata teknologi = bertugas 
menciptakan teknik untuk mempermudah manusia - pranata 
moral dan etika = bertugas mengurusi nilai dan penyikapan 
dalam pergaulan masyarakat. 

 
B. KELUARGA (LINGKUNGAN PENDIDIKAN INFORMAL) 
  Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang bersifat universal, 

artinya terdapat di setiap tempat di dunia (universe). Dalam arti 
sempit, keluarga adalah unit sosial yang terdiri atas dua orang 
(suami, istri) atau lebih (ayah, ibu dan anak) berdasarkan ikatan 
pernikahan, sedangkan dalam arti luas, keluarga adalah unit sosial 
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berdasarkan hubungan darah atau keturunan, yang terdiri atas 
beberapa keluarga dalam arti sempit. 
1. Bentuk Keluarga 

   Ada berbagai jenis bentuk keluarga, menurut Kamanto 
Sunarto (1993) berdasarkan keanggotaannya, keluarga 
dibedakan menjadi keluarga batih (nuclear family) dan keluarga 
luas (extended family). Keluarga batih adalah keluarga terkecil 
yang terdiri atas ayah, ibu dan anak, sedangkan keluarga luas 
adalah keluarga yang terdiri atas beberapa keluarga batih. 
Berdasarkan garis keturunannya, keluarga dibedakan dalam 
tiga bentuk, yaitu keluarga patrilinial (garis keturunan ditarik 
dari pria atau ayah); keluarga matrilineal (garis keturunan ditarik 
dari wanita atau ibu), dan keluarga bilateral (garis keturunan 
ditarik dari pria dan wanita atau ayah dan  ibu).  Selain itu, 
berdasarkan pemegang kekuasaannya, keluarga dibedakan 
menjadi: keluarga patriarhat (patriarchal), yaitu dominasi 
kekuasaan berada pada pihak ayah; keluarga matriarhat 
(matriarchal), yaitu dominasi kekuasaan berada pada pihak ibu;  
dan  keluarga  equalitarian,  yaitu  ayah dan  ibu  mempunyai 
kekuasaan   yang   sama. Berdasarkan bentuk perkawinannya, 
keluarga dibedakan menjadi: keluarga monogami, yaitu 
pernikahan antara satu orang laki-laki dan satu orang 
perempuan; keluarga poligami, yaitu pernikahan antara satu 
orang laki-laki dengan lebih dari satu orang perempuan; 
keluarga poliandri, yaitu satu orang perempuan mempunyai 
lebih dari satu orang suami  pada satu  saat.  Berdasarkan  
status  sosial  ekonominya,  keluarga 'bedakan menjadi: 
keluarga golongan rendah, keluarga golongan menengah, dan 
keluarga golongan tinggi. Selanjutnya,   berdasarkan 
keutuhannya, keluarga dibedakan menjadi: keluarga utuh, 
keluarga pecah atau bercerai, dan keluarga Pecah semu, yaitu 
keluarga yang tidak bercerai, tetapi hubungan antara suami 
dengan istri dan dengan anak-anaknya sudah tidak harmonis 
lagi. 

 
2. Fungsi Keluarga 

   Keluarga memiliki berbagai fungsi, fiingsi keluarga antara 
lain fungsi bologis, fungsi ekonomi, fungsi edukatif, fungsi 
religius, fungsi sosialisasi, mgsi rekreasi, fungsi orientasi. 
Menurut ahli antropologi ada fungsi-fungsi keluarga yang   
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bersifat universal, George Peter Murdock (Sudardja Adiwikarta, 
1988) mengemukakan empat fungsi  keluarga yang bersifat 
universal, yaitu sebagai berikut. 
a. Sebagai pranata yang membenarkan hubungan seksual 

antara pria dan wanita dewasa berdasarkan pernikahan. 
b. Mengembangkan keturunan. 
c. Melaksanakan pendidikan. 
d. Sebagai kesatuan ekonomi. 

 
3. Penanggung Jawab Pendidikan dalam Keluarga 

   Salah satu fungsi keluarga adalah melaksanakan 
pendidikan. Dalam hal ini orang tua (ibu dan ayah) adalah 
pengemban tanggung jawab pendidikan anak. Secara kodrati 
orang tua bertanggung jawab atas pendidikan anak, dan atas 
kasih sayangnya orang tua mendidik anak. Orang yang 
berperan sebagai pendidik bagi anak di dalam keluarga 
utamanya adalah ayah dan ibu. Selain mereka, saudara-
saudaranya yang sudah dewasa yang masih tinggal serumah 
pun akan turut bergaul dengan anak sehingga akan turut 
mempengaruhi bahkan mendidiknya. Apalagi dalam keluarga 
luas (extended family), kakek, nenek, paman, bibi, bahkan 
pembantu rumah tangga pun turut serta bergaul dengan anak, 
mereka juga akan turut mempengaruhi atau mendidik anak. 
Menyimak hal itu, pergaulan pendidikan di dalam keluarga 
terkadang tidak^ berlangsung hanya dilakukan oleh orang tua 
(ayah, ibu) dan anaknya saja. 

 
4. Keluarga merupakan Lingkungan Pendidikan yang Bersifat 

Wajar atau Informal 
   Pendidikan dalam keluarga dilaksanakan atas dasar 

tanggung jawabf kodrati dan atas dasar kasih sayang yang 
secara naluriah muncul pada diril orang tua. Sejak anak lahir 
orang tua sudah terpanggil untuk menolongnyaif 
melindunginya, dan membantunya. Pelaksanaan pendidikan 
berlangsung! tidak dengan cara-cara yang artifisial, melainkan 
secara alamiah atau berlangsung secara wajar. Karena itu, 
pendidikan dalam keluarga disebut pendidikan informal. 

   Sejak kelahirannya, anak mendapatkan pendidikan dari dan 
di dalam keluarganya. Pendidikan yang dilakukan dalam 
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keluarga sejak anak masih kecil akan menjadi dasar bagi 
pendidikan dan kehidupannya di masa datang. 

   Hal ini   sebagaimana   dikemukakan   M.I.   Soelaeman   
(1985)   bahwa: 

  "Pengalaman dan perlakuan yang didapat anak dari 
lingkungannya semasa kecil dan dari keluarganya   
menggariskan semacam pola hidup bagi kehidupan selanjutnya. 
Adler menyebut pola hidup ini dengan kata Leitlinie, semacam 
garis yang membimbing kehidupannya, yang sadar atau tidak 
sadar diusahakan anak untuk meraihnya." Pengalaman yang 
diterima anak semasa kecil akan menentukan sikap hidupnya di 
kemudian hari. Sehubungan dengan itu keluarga merupakan 
peletak dasar pendidikan anak. 

 
5. Tujuan dan Isi Pendidikan dalam Keluarga 

   Sekalipun tidak ada tujuan pendidikan dalam keluarga yang 
dirumuskan secara tersurat, tetapi secara tersirat dipahami 
bahwa tujuan pendidikan dalam keluarga pada umumnya 
adalah agar anak menjadi pribadi yang mantap, beragama, 
bermoral, dan menjadi anggota masyarakat yang baik. 
Memperhatikan tujuan tersebut maka pendidikan keluarga 
dapat dipandang sebagai persiapan ke arah kehidupan anak 
dalam masyarakatnya. Adapun isi pendidikan dalam keluarga 
biasanya, meliputi nilai agama, nilai budaya, nilai moral dan 
keterampilan. Sesuai dengan sifatnya (informal), keluarga tidak 
memiliki kurikulum formal atau kurikulum tertulis. 

   Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang-pertama 
dan utama. Dikatakan sebagai pendidikan yang pertama karena 
pertama kali anak mendapatkan pengaruh pendidikan dari dan 
di dalam keluarganya. Sedangkan dikatakan sebagai pendidikan 
yang utama karena sekalipun anak mendapatkan pendidikan 
dari sekolah dan masyarakatnya, namun tanggung jawab 
kodrati pendidikan terletak pada orang tuanya. Dari uraian 
terdahulu aPat pula dipahami bahwa fungsi pendidikan dalam 
keluarga adalah (a) sebagai peletak dasar pendidikan anak, dan 
(b) sebagai persiapan ke arah kehidupan anak dalam 
masyarakatnya. 
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6. Situasi Keluarga Mempengaruhi Pendidikan Anak 
   Berbagai faktor yang ada dan terjadi di dalam keluarga akan 

turut mentukan kualitas hasil pendidikan anak. Jenis keluarga,    
gaya kepemimpinan orang tua, kedudukan anak dalam urutan   
keanggotaan keluarga, fasilitas yang ada dalam keluarga, 
hubungan keluarga dengan dunia keluar, status sosial ekonomi 
orang tua, dan sebagainya akan turut mempengaruhi situasi 
pendidikan dalam keluarga, yang pada akhirnya akan turut pula 
mempengaruhi pribadi anak. 

   Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama 
dan utama dalam masyarakat, karena dalam keluarga manusia 
dilahirkan, berkembang menjadi dewasa. Bentuk dan isi serta 
cara-cara pendidikan di dalam keluarga akan selalu 
mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya watak, budi 
pekerti dan kepribadian tiap-tiap manusia. Pendidikan yang 
diterima dalam keluarga inilah yang akan digunakan oleh anak 
sebagai dasar untuk mengikuti pendidikan selanjutnya di 
sekolah. 

   Tugas dan tanggung jawab orang tua dalam keluarga 
terhadap pendidikan anak-anaknya lebih bersifat pembentukan 
watak dan budi pekerti, latihan ketrampilan dan pendidikan 
kesosialan, seperti tolong menolong, bersama-sama menjaga 
kebersihan rumah, menjaga kesehatan dan ketentraman rumah 
tangga, dan sejenisnya.  

   Secara etimologi pengasuhan berasal dari kata “asuh” yang 
artinya, pemimpin, pengelola, membimbing. Oleh kerena itu 
mengasuh disini adalah mendidik dan memelihara anak itu, 
mengurus makan, minum, pakaiannya dan keberhasilannya dari 
periode awal hingga dewasa. Pada dasarnya, tugas dasar 
perkembangan anak adalah mengembangkan pemahaman 
yang benar tentang bagaimana dunia ini bekerja. Dengan kata 
lain, tugas utama seorang anak dalam perkembangannya 
adalah mempelajari “aturan main” segala aspek yang ada di 
dunia ini. Dari hasil penelitian bahwa bila orang tua berperan 
dalam pendidikan, anak akan menunjukan peningkatan prestasi 
belajar, diikuti dengan perbaikan sikap, stabilitas sosio-
emosional, kedisiplinan, serta aspirasi anak untuk belajar 
sampai ke jenjang paling tinggi, bahkan akan membantu anak 
ketika ia telah bekerja dan berkeluarga. 
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   Pola asuh menentukan keberhasilan pendidikan anak dalam 
keluarga, keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai- nilai 
kebijakan pada anak sangat tergantung pada jenis pola asuh 
yang diterapkan orang tua pada anaknya. 

  Beberapa macam contoh pola asuh : 
  a.  Pola asuh otoriter, yaitu mempunyai ciri, kekuasan orang 

tua dominan, anak tidak diakui sebagai pribadi, control 
terhadap tingkah laku anak sangat ketat, orang tua 
menghukum anak juka tidak patuh. 

  b.  Pola asuh demokratis, kerjasama antara orang tua- anak, 
anak diakui sebgai pribadi, ada bimbingan dan 
penngarahan dari orang tua, control orang tua tidak kaku. 

  c.  Pola asuh permisif, mempunyai ciri, dominasi oleh anak, 
sikap longgar atau kebebasan dari orangt tua, control dan 
perhatian orang tua sangat kurang. 

   Beberapa kesalahan orang tua dalam mendidik anak dapat 
mempengaruhi kecerdasan emosi anak, diantaranya adalah: 

  a.  Orang tua kurang menunjukan ekspresi kasih sayang baik 
secara verbal maupun fisik 

  b.  Kurang meluangkan waktu untuk anak 
  c.  Orang tua bersikap kasar secara verbal, misalnya, menyindir 

anak, mengecilkan anak dan berkata kata kasar 
  d.  Bersikap kasar secara fisik, misalnya memukul, mencubit 

atau memberikan hukuman badan lainnya. 
  e. Orang tua terlalu memaksa anak untuk menguasai 

kemampuan kognitif secara dini 
  f.  Orang tua tidak menanamkan karakter yang baik pada anak 
   Dampak salah asuh diatas akan menimbulkan anak yang 

mempunyai kepribadian yang bermasalah atau kecedasan 
emosi yang rendah, seperti: 

  a)  Anak menjadi tak acuh, tidak menerima persahabatan, rasa 
tidak percaya pada orang lain dll 

  b)  Secara emosionil tidak responsif 
  c)  Berprilaku agresif 
  d)  Menjadi minder 
  e)  Selalu berpandangan negatif 
  f)  Emosi tiodak stabil 
  g)  Emosional dan intelektual tidak seimbang dll 
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7. Karakteristik Lingkungan Pendidikan Informal (Keluarga) 
   Lingkungan pendidikan keluarga tergolong jalur pendidikan 

informal, adapun karakteristiknya antara lain (a) tujuan 
pendidikannya lebih menekankan pada pengembangan 
karakter; (b) peserta didiknya bersifat heterogen; (c) Isi 
pendidikannya tidak terprogram secara formal/tidak ada 
kurikulum tertulis; (d) tidak berjenjang; (e) waktu pendidikan 
tidak terjadwal secara ketat, relatif lama; (f) cara pelaksanaan 
pendidikan bersifat wajar; (g) evaluasi pendidikan tidak 
sistematis dan insidental; (h) credentials tidak ada dan tidak 
penting. 

 
C. SEKOLAH (LINGKUNGAN PENDIDIKAN FORMAL) 
  Selain mendapatkan pendidikan di dalam lingkungan keluarga, 

pada saatnya anak-anak mendapatkan pendidikan di sekolah. 
Sekolah adalah suatu satuan (unit) sosial atau lembaga sosial yang 
secara sengaja dibangun dengan kekhususan tugasnya untuk 
melaksanakan proses pendidikan (Odang Muchtar, 1991). 
1. Bentuk Sekolah 

   Sebagai lingkungan pendidikan formal, sekolah dibagi atas 
tiga jenjang pendidikan (sekolah), yaitu pendidikan dasar, 
pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar 
merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang 
pendidikan menengah. Di jalur pendidikan formal, pendidikan 
dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah 
(MI) serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah 
Tsanawiyah (MTs). Jenjang pendidikan menengah berbentuk 
Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Madrasah Aliyah (MA), 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah 
Kejuruan (MAK). Sedangkan pendidikan tinggi dapat berbentuk 
akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas 
yang merupakan kelanjutan dari jenjang pendidikan menengah. 

 
2. Tujuan Pendidikan Sekolah 

   Sekolah mempunyai tujuan pendidikan sesuai dengan 
jenjang bentuk dan jenisnya. Tujuan sekolah dapat Anda 
temukan di dalam kurikulum sekolah yang bersangkutan. 
Tujuan sekolah umumnya adalah memberikan bekal 
kermampuan kepada peserta didik dalam mengembangkan 
kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga 
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negara, makhluk Tuhan, serta mempersiapkan peserta didik 
untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Pada 
jenjang menengah dan perguruan tinggi, sekolah juga bertujuan 
untuk memberikan bekal kemampuan untuk dapat bekerja. 

 
3. Fungsi Sekolah 

   Sebagaimana fungsi pendidikan pada umumnya, sekolah 
memiliki fungsi konservasi dan fungsi inovasi. Fungsi 
konservasi, yaitu upaya-upaya sekolah dalam rangka 
melestarikan nilai-nilai sosial-budaya masyarakat.. Sedangkan 
fungsi inovasi adalah upaya-upaya sekolah dalam rangka 
melakukan pembaruan di dalam masyarakat. Selain itu sekolah 
juga memiliki fungsi personalisasi (individualisasi), sosialisasi, 
nasionalisasi, universalisasi, dan profesionalisasi. 

 
4. Kurikulum Sekolah 

   Di dalam Pasal 36 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa kurikulum disusun 
sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: 
a. peningkatan iman dan 

takwa;  
b. peningkatan akhlak mulia; 
c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;  
d. keragaman potensi daerah dan lingkungan; 
e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;  
f. tuntutan dunia kerja; 
g. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; 
h. agama; 
i. dinamika perkembangan global 
j. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. 

 
   Selanjutnya Pada pasal 37 dikemukakan bahwa kurikulum 

pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: 
a. pendidikan agama; 
b. pendidikan kewarganegaraan; 
c. bahasa; 
d. matematika; 
e. ilmu pengetahuan alam; 
f. ilmu pengetahuan sosial; 
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g. seni dan budaya; 
h. pendidikan jasmani dan olahraga; 
i. keterampilan/kejuruan; 
j. muatan lokal. 

 
  Sedangkan kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:  

a. pendidikan agama;  
b. pendidikan kewarganegaraan;  
c. bahasa. Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana 

dimaksud di atasdiatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah. 

 
   Secara kodrati tanggung jawab pendidikan anak berada 

pada orang tua, namun secara formal dalam pendidikan di 
sekolah pendidik (guru, dan sebagainya.) bertanggung jawab 
atas pendidikan anak (peserta didik). Karena itu, antara guru 
dan orang tua peserta didik perlu menjalin kerja sama yang baik 
dalam rangka melaksanakan pendidikan. Dalam uraian 
terdahulu telah dijelaskan bahwa keluarga merupakan peletak 
dasar pendidikan anak; bentuk keluarga, karakteristik keluarga, 
dan karakteristik anak dalam keluarga akan turut menentukan 
pribadi anak. Oleh karena itu, guru perlu memahami latar 
belakang keluarga peserta didiknya. Melalui jalinan kerja sama 
yang baik antara guru dengan orang tua anak didik, guru akan 
memperoleh berbagai masukan sebagai dasar pertimbangan 
dalam membantu peserta didik mengembangkan 
kepribadiannya. Sebab pada dasarnya antara pendidikan di 
sekolah dan di dalam keluarga tidak boleh ada pertentangan 
yang akan menimbulkan kebingungan pada diri anak yang akan 
merugikan perkembangan anak. 

 
5. Karakteristik Sekolah 

   Lingkungan pendidikan Sekolah tergolong jalur pendidikan 
formal adapun karakteristiknya, antara lain (a) secara faktual 
tujuan pendidikannya lebih menekankan pada pengembangan 
intelektual; (b) peserta didiknya bersifat homogen; (c) isi   
pendidikannya terprogram secara formal kurikulum tertulis; (d)  
terstruktur, berjenjang dan bersinambungan; (e) waktu 
pendidikan terjadwal  secara ketat, dan relatif lama; (f) cara 
pelakanaan pendidikan bersifat formal dan artificial; (g) evaluasi 
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pendidikan dilaksanakan secara sistematis; (h) credentials ada 
dan penting. 

 
PERANAN PENDIDIKAN DALAM MASYARAKAT 
 Sebagian besar masyarakat modern memandang lembaga-lembaga 
pendidikan sebagai peranan kunci dalam mencapai tujuan sosial 
Pemerintah bersama orang tua telah menyediakan anggaran pendidikan 
yang diperlukan sceara besar-besaran untuk kemajuan sosial dan 
pembangunan bangsa, untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional yang 
berupa nilai-nilai luhur yang harus dilestarikan seperti rasa hormat kepada 
orang tua, kepada pemimpin kewajiban untuk mematuhi hukum-hukum 
dan norma-norma yang berlaku, jiwa patriotisme dan sebagainya. 
Pendidikan juga diharapkan untuk memupuk rasa takwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, meningkatkan kemajuan-kemajuan dan pembangunan 
politik, ekonomi, sosial dan pertahanan keamanan. Pendek kata 
pendidikan dapat diharapkan untuk mengembangkan wawasan anak 
terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan 
keamanan secara tepat dan benar, sehingga membawa kemajuan pada 
individu masyarakat dan negara untuk mencapai tujuan pembangunan 
nasional. 
 Berbicara tentang fungsi dan peranan pendidikan dalam masyarakat 
ada bermacam-macam pendapat, di bawah ini disajikan tiga pendapat 
tentang fungsi pendidikan dalam masyarakat. 
 Wuradji (1988) menyatakan bahwa pendidikan sebagai lembaga 
konservatif mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut: (1) Fungsi 
sosialisasi, (2) Fungsi kontrol sosial, (3) Fungsi pelestarian budaya 
Masyarakat, (4) Fungsi latihan dan pengembangan tenaga kerja, (5) 
Fungsi seleksi dan alokasi, (6) Fungsi pendidikan dan perubahan sosial, (7) 
Fungsi reproduksi budaya, (8) Fungsi difusi kultural, (9) Fungsi 
peningkatan sosial, dan (10) Fungsi modifikasi sosial. ( Wuradji, 1988, p. 31-
42). 
 Jeane H. Ballantine (1983) menyatakan bahwa fungsi pendidikan 
dalam masyarakat itu sebagai berikut: (1) fungsi sosialisasi, (2) fungsi 
seleksi, latihan dan alokasi, (3) fungsi inovasi dan perubahan sosial, (4) 
fungsi pengembangan pribadi dan sosial (Jeanne H. Ballantine, 1983, p. 5-
7). 
 Meta Spencer dan Alec Inkeles (1982) menyatakan bahwa fungsi 
pendidikan dalam masyarakat itu sebagai berikut: (1) memindahkan nilai-
nilai budaya, (2) nilai-nilai pengajaran, (3) peningkatan mobilitas sosial, (4) 
fungsi stratifikasi, (5) latihan jabatan, (6) mengembangkan dan 
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memantapkan hubungan hubungan sosial (7) membentuk semangat 
kebangsaan, (8) pengasuh bayi. 
 Dari tiga pendapat tersebut di atas, tidak ada perbedaan tetapi 
saling melengkapi antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain. 
1)  Fungsi Sosialisasi. 
  Di dalam masyarakat pra industri, generasi baru belajar 

mengikuti pola perilaku generasi sebelumnya tidak melalui lembaga-
lembaga sekolah seperti sekarang ini. Pada masyarakat pra industri 
tersebut anak belajar dengan jalan mengikuti atau melibatkan diri 
dalam aktivitas orang-orang yang telah lebih dewasa. Anak-anak 
mengamati apa yang mereka lakukan, kemudian menirunya dan 
anak-anak belajar dengan berbuat atau melakukan sesuatu 
sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang telah dewasa. Untuk 
keperluan tersebut anak-anak belajar bahasa atau simbol-simbol 
yang berlaku pada generasi tua, menyesuai kan diri dengan nilai-nilai 
yang berlaku, mengikuti pandangannya dan memperoleh 
keterampilan-keterampilan tertentu yang semuanya diperoleh lewat 
budaya masyarakatnya. Di dalam situasi seperti itu semua orang 
dewasa adalah guru, tempat di mana anak-anak meniru, mengikuti 
dan berbuat seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang lebih 
dewasa. Mulai dari permulaan, anak-anak telah dibiasakan berbuat 
sebagaimana dilakukan oleh generasi yang lebih tua. Hal itu 
merupakan bagian dari perjuangan hidupnya. Segala sesuatu yang 
dipelajari adalah berguna dan berefek langsung bagi kehidupannya 
sehari-hari. Hal ini semua bisa terjadi oleh karena budaya yang 
berlaku di dalam masyarakat, di mana anak menjadi anggotanya, 
adalah bersifat stabil, tidak berubah dan waktu ke waktu, dan statis. 

  Dengan semakin majunya masyarakat, pola budaya menjadi 
lebih kompleks dan memiliki diferensiasi antara kelompok 
masyarakat yang satu dengan yang lain, antara yang dianut oleh 
individu yang satu dengan individu yang lain. Dengan perkataan lain 
masyarakat tersebut telah mengalami perubahan-perubahan sosial. 
Ketentuan-ketentuan untuk berubah ini sebagaimana telah 
disinggung di halaman-halaman situs web ini sebelumnya, 
mengakibatkan terjadinya setiap transmisi budaya dan satu generasi 
ke generasi berikutnya selalu menjumpai permasalahan-
permasalahan. Di dalam suatu masyarakat sekolah telah melembaga 
demikian kuat, maka sekolah menjadi sangat diperlukan bagi upaya 
menciptakan/melahirkan nilai-nilai budaya baru (cultural 
reproduction). 
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  Dengan berdasarkan pada proses reproduksi budaya tersebut, 
upaya mendidik anak-anak untuk mencintai dan menghormati 
tatanan lembaga sosial dan tradisi yang sudah mapan adalah 
menjadi tugas dari sekolah. Termasuk di dalam lembaga-lembaga 
sosial tersebut diantaranya adalah keluarga, lembaga keagamaan, 
lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga ekonomi. Di dalam 
permulaan masa-masa pendidikannya, merupakan masa yang 
sangat penting bagi pembentukan dan pengembangan 
pengadopsian nilai-nilai ini. Masa-rnasa pembentukan dan 
pembangunan upaya pengadopsian ini dilakukan sebelum anak-
anak mampu memiliki kemampuan kritik dan evaluasi secara 
rasional. 

  Sekolah-sekolah menjanjikan kepada anak-anak gambaran 
tentang apa yang dicita-citakan oleh lembaga-lembaga sosialnya. 
Anak-anak didorong, dibimbing dan diarahkan untuk mengikuti pola-
pola prilaku orang-orang dewasa melalui cara-cara ritual tertentu, 
melalui drama, tarian, nyanyian dan sebagainya, yang semuanya itu 
merupakan ujud nyata dari budaya masyarakat yang berlaku. Melalui 
cara-cara seperti itu anak. anak dibiasakan untuk berlaku sopan 
terhadap orang tua, hormat dan patuh terhadap norma-norma yang 
berlaku. Lembaga-lembaga agama mengajarkan bagaimana 
penganutnya berbakti kepada Tuhannya berdasarkan tata cara 
tertentu. 

  Lembaga-lembaga pemerintahan mengajarkan bagaimana anak 
kelak apabila telah menjadi warga negara penuh, memenuhi 
kewajiban-kewajiban negara, memiliki jiwa patriotik dan memiliki 
kesadaran berwarga negara. Semua ajaran dan pembiasaan 
tersebut pada permulaannya berlangsung melalui proses emosional, 
bukan proses kognitif. 

  Dalam proses belajar untuk mengikuti pola acuan bagi tatanan 
masyarakat yang telah mapan dan melembaga, anak-anak belajar 
untuk menyesuaikan dengan nilai-nilai tradisional di mana institusi 
tradisional tersebut dibangun. Keseluruhan proses di mana anak-
anak belajar mengikuti pola-pola dan nilai-nilai budaya yang berlaku 
tersebut dinamakan proses sosialisasi. Proses sosialisasi tersebut 
harus beijalan dengan wajar dan mulus oleh karena kita semua 
mengetahui betapa pentingnya masa-masa permulaan proses 
sosialisasi. Orang tua dan keluarga berharap sekolah dapat 
melaksanakan proses sosialisasi tersebut dengan baik. Dalam 
lembaga-lembaga ini guru-guru di sekolah dipandang sebagai model 
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dan dianggap dapat mengemban amanat orang tua (keluarga dan 
masyarakat) agar anak-anak- memahami dan kemudian mengadopsi 
nilai-nilai budaya masyarakatnya. Willard Waller dalam hubungan ini 
menganggap sekolah, terutama di daerah-daerah pedesaan sebagai 
museum yang menyimpan tentang nilai-nilai kebajikan (museum of 
virture) (Pardius and Parelius, 1978; p. 24). Dengan anggapan 
tersebut, masyarakat menginginkan sekolah beserta staf 
pengajarnya harus mampu mengajarkan nilai-nilai kebajikan dari 
masyarakatnya (the old viture), atau keseluruhan nilai-nilai yang 
diyakini dan menjadi anutan dan pandangan masyarakatnya. Untuk 
memberikan pendidikan mengenai kedisiplinan, rasa hormat dan 
patuh kepada pemimpin, kemauan kerja keras, kehidupan 
bernegara dan kehidupan demokrasi, menghormati, nilai-nilai 
perjuangan bangsa, rasa keadilan dan persamaan, aturan-aturan 
hukum dan perundang-undangan dan sebagainya, kiranya lembaga 
utama yang paling berkompeten adalah lembaga pendidikan. 

  Sekolah mengemban tugas untuk melaksanakan upaya-upaya 
mengalihkan nilai-nilai budaya masyarakat dengan mengajarkan 
nilai-nilai yang menjadi way of life masyarakat dan bangsanya. Untuk 
memenuhi fungsi dan tugasnya tersebut sekolah menetapkan 
program dan kurikulum pendidikan, beserta metode dan tekniknya 
secara paedagogis, agar proses transmisi nilai-nilai tersebut berjalan 
lancar dan mulus. 

  Dalam hubungannya dengan transmisi nilai-nilai, terdapat 
beragam budaya antara masyarakat yang satu dengan masyarakat 
yang lain, dan antara negara yang satu dengan negara yang lain. 
Sebagai contoh sekolah-sekolah keguruan di Uni Soviet dan 
Amerika. Di Uni Soviet guru-guru harus mengajarkan rasa solidaritas 
dan rasa tanggung jawab untuk menyatu dengan kelompoknya 
dengan mengembangkan sistem kompetisi di antara mereka. 
Sementara di Amerika Serikat guru harus mengem-bangkan 
kemampuan untuk hidup mandiri dan kemampuan bersaing dengan 
melakukan upaya-upaya kompetisi penuh di antara siswa-siswa. 

 
2)  Fungsi kontrol sosial 
  Sekolah dalam menanamkan nilai-nilai dan loyalitas terhadap 

tatanan tradisional masyarakat harus juga berfungsi sebagai 
lembaga pelayanan sekolah untuk melakukan mekanisme kontrol 
sosial. Durheim menjelaskan bahwa petididikan moral dapat 
dipergunakan untuk menahan atau mengurangi sifat-sifat egoisme 
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pada anak-anak menjadi pribadi yang merupakan bagian masyarakat 
yang integral di mana anak harus memiliki kesadaran dan tanggung 
jawab sosial. (Jeane H. Bellatine, 1983, p.8). Melalui pendidikan 
semacam ini individu mengadopsi nilai-nilai sosial dan melakukan 
interaksi nilai-niiai tersebut dalam kehidupannya sehari-hari 
Selanjutnya sebagai individu sebagai anggota masyarakat ia juga 
dituntut untuk memberi dukungan dan berusaha untuk 
mempertahankan tatanan sosial yang berlaku. 

  Sekolah sebagai lembaga yang berfungsi untuk memper-
tahankan dan mengembangkan tatanan-tatanan sosial serta kontrol 
sosial mempergunakan program-program asimilasi dan nilai-nilai 
subgrup beraneka ragam, ke dalam nilai-nilai yang dominan yang 
memiliki dan menjadi pola anutan bagi sebagiai masyarakat. 

  Sekolah berfungsi untuk mempersatukan nilai-nilai dan 
pandangan hidup etnik yang beraneka ragam menjadi satu 
pandangan yang dapat diterima seluruh etnik. Oleh karena itu dapat 
dikatakan bahwa sekolah berfungsi sebagai alat pemersatu dan 
segala aliran dan pandangan hidup yang dianut oleh para siswa. 
Sebagai contoh sekolah di Indonesia, sekolah harus menanamkan 
nilai-nilai Pancasila yang dianut oleh bangsa dan negara Indonesia 
kepada anak-anak di sekolah. 

 
3)  Fungsi pelestarian budaya masyarakat. 
  Sekolah di samping mempunyai tugas untuk mempersatu 

budaya-budaya etnik yang beraneka ragam juga harus melestanikan 
nilai-nilai budaya daerah yang masih layak dipertahankan seperti 
bahasa daerah, kesenian daerah, budi pekerti dan suatu upaya 
mendayagunakan sumber daya lokal bagi kepentingan sekolah dan 
sebagainya. 

  Fungsi sekolah berkaitan dengan konservasi nilai-nilai budaya 
daerah ini ada dua fungsi sekolah yaitu pertama sekolah digunakan 
sebagai salah satu lembaga masyarakat untuk mempertahankan 
nilai-nilai tradisional masyarakat dari suatu masyarakat pada suatu 
daerah tertentu umpama sekolah di Jawa Tengah, digunakan untuk 
mempertahankan nilai-nilai budaya Jawa Tengah, sekolah di Jawa 
Barat untuk mempertahankan nilai-nilai budaya Sunda, sekolah di 
Sumatera Barat untuk mempertahankan nilai-nilai budaya 
Minangkabau dan sebagainya dan kedua sekolah mempunyai tugas 
untuk mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa dengan 
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mempersatukan nilai-nilai yang ada yang beragam demi 
kepentingan nasional. 

  Untuk memenuhi dua tuntutan itu maka perlu disusun 
kurikulum yang baku yang berlaku untuk semua daerah dan 
kurikulum yang disesuaikan dengan kondisi dan nilai-nilai daerah 
tertentu. 

  Oleh karena itu sekolah harus menanamkan nilai-nilai yang 
dapat menjadikan anak itu menjadi yang mencintai daerahnya dan 
mencintai bangsa dan tanah airnya. 

 
4)  Fungsi seleksi, latihan dan pengembangan tenaga kerja. 
  Jika kita amati apa yang terjadi dalam masyarakat dalam rangka 

menyiapkan tenaga kerja untuk suatu jabatan tertentu, maka di 
sana akan terjadi tiga kegiatan yaitu kegiatan, latihan untuk suatu 
jabatan dan pengembangan tenaga kerja tertentu. 

  Proses seleksi ini terjadi di segala bidang baik mau masuk 
sekolah maupun mau masuk pada jabatan tertentu. Untuk masuk 
sekolah tertentu harus mengikuti ujian tertentu, untuk masuk suatu 
jabatan tertentu harus mengikuti testing kecakapan tertentu. 
Sebagai contoh untuk dapat masuk pada suatu sekolah menengah 
tertentu harus menyerahkan nllai EBTA Murni (NEM). Dan nilai NEM 
yang masuk dipilih nilai NEM yang tinggi dari nilai tertentu sampai 
nilai yang terendah. Jika bukan nilai yang menjadi persyaratan yang 
ketat tetapi biaya sekolah yang tak terjangkau untuk masuk sekolah 
tertentu. Oleh karena itu anak yang nilainya rendah dan ekonominya 
lemah tidak kebagian sekolah yang mutunya tinggi. Demikian pula 
untuk memangku jabatan pada pekerjaan tertentu, mereka yang 
diharuskan mengikuti seleksi dengan berbagai cara yang tujuannya 
untuk memperoleh tenaga kerja yang cakap dan terampil sesuai 
dengan jabatan yang akan dipangkunya. 

  Sekolah sebagai lembaga yang berfungsi untuk latihan dan 
pengembangan tenaga kerja mempunyai dua hal. Pertama sekolah 
digunakan untuk menyiapkan tenaga kera profesional dalam bidang 
spesialisasi tertentu. Untuk memenuhi ini berbagai bidang studi 
dibuka untuk menyiapkan tenaga ahli dan terampil dan 
berkemampuan yang tinggi dalam bidangnya. Kedua dapat 
digunakan untuk memotivasi para pekerja agar memiliki tanggung 
jawab terhadap kanier dan pekerjaan yang dipangkunya. 

  Sekolah mengajarkan bagaimanan menjadi seorang yang akan 
memangku jabatan tertentu, patuh terhadap pimpinan, rasa 
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tanggung jawab akan tugas, disiplin mengerjakan tugas sesuai 
dengan aturan yang telah ditetapkan. Sekolah juga mendidik agar 
seseorang dapat menghargai harkat dan martabat manusia, 
memperlakukan manusia sebagai manusia, dengan memperhatikan 
segala bakat yang dimilikinya demi keberhasilan dalam tugasnya. 

  Sekolah mempunyai fungsi pengajaran, latihan dan pendidikan. 
Fungsi pengajaran untuk menyiapkan tenaga yang cakap dalam 
bidang keahlian yang ditekuninya. Fungsi latihan untuk 
mendapatkan tenaga yang terampil sesuai dengan bidangnya, 
sedang fungsi pendidikan untuk menyiapkan seorang pribadi yang 
baik untuk menjadi seorang pekerja sesuai dengan bidangnya. Jadi 
fungsi pendidikan ini merupakan pengembangan pribadi sosial. 

 
5)  Fungsi pendidikan dan perubahan sosial. 
  Pendidikan mempunyai fungsi untuk mengadakan perubahan 

sosial mempunyai fungsi (1) melakukan reproduksi budaya, (2) difusi 
budaya, (3) mengembangkan analisis kultural terhadap 
kelembagaan-kelembagaan tradisional, (4) melakukan perubahan-
perubahan atau modifikasi tingkat ekonomi sosial tradisional, dan 
(5) melakukan perubahan-perubahan yang lebih mendasar terhadap 
institusi-institusi tradisional yang telah ketinggalan. 

  Sekolah berfungsi sebagai reproduksi budaya menempatkan 
sekolah sebagai pusat penelitian dan pengembangan. Fungsi 
semacam ini merupakan fungsi pada perguruan tinggi. Pada 
sekolah-sekolah yang lebih rendah, fungsi ini tidak setinggi pada 
tingkat pendidikan tinggi. 

  Pada masa-masa proses industrialisasi dan modernisasi 
pendidikan telah mengajarkan nilai-nilai serta kebiasaan-kebiasaan 
baru, seperti orientasi ekonomi, orientasi kemandirian, mekanisme 
kompetisi sehat, sikap kerja keras, kesadaran akan kehidupan 
keluarga kecil, di mana nilai-nilai tersebut semuanya sangat 
diperlukan bagi pembangunan ekonomi sosial suatu bangsa. Usaha-
usaha sekolah untuk mengajarkan sistem nilai dan perspektif ilmiah 
dan rasional sebagai lawan dan nilai-nilai dan pandangan hidup 
lama, pasrah dan menyerah pada nasib, ketiadaan keberanian 
menanggung resiko, semua itu telah diajarkan oleh sekolah sekolah 
sejak proses modernisasi dari perubahan sosial Dengan 
menggunakan cara-cara berpikir ilmiah, cara-cara analisis dan 
pertimbangan-pertimbangan rasional serta kemampuan evaluasi 
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yang kritis orang akan cenderung berpikir objektif dan lebih berhasil 
dalam menguasai alam sekitarnya. 

  Lembaga-lembaga pendidikan disamping berfungsi sebagai 
penghasil nilai-nilai budaya baru juga berfungsi penghasil nilai-nilai 
budaya baru juga berfungsi sebagai difusi budaya (cultural 
diffission). Kebijaksanaan-kebijaksanaan sosial yang kemudian 
diambil tentu berdasarkan pada hasil budaya dan difusi budaya. 
Sekolah-sekolah tersebut bukan hanya menyebarkan penemuan-
penemuan dan informasi-informasi baru tetapi juga menanamkan 
sikap-sikap, nilai-nilai dan pandangan hidup baru yang semuanya itu 
dapat memberikan kemudahan-kemudahan serta memberikan 
dorongan bagi terjadinya perubahan sosial yang berkelanjutan. 

  Fungsi pendidikan dalam perubahan sosial dalam rangka 
meningkatkan kemampuan analisis kritis berperan untuk 
menanamkan keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai baru tentang cara 
berpikir manusia. Pendidikan dalam era abad modern telah berhasil 
menciptakan generasi baru dengan daya kreasi dan kemampuan 
berpikir kritis, sikap tidak mudah menyerah pada situasi yang ada 
dan diganti dengan sikap yang tanggap terhadap perubahan. Cara-
cara berpikir dan sikap-sikap tersebut akan melepaskan diri dari 
ketergantungan dan kebiasaan berlindung pada orang lain, 
terutama pada mereka yang berkuasa. Pendidikan ini terutama 
diarahkan untuk mempenoleh kemerdekaan politik, sosial dan 
ekonomi, seperti yang diajukan oleh Paulo Friere. Dalam banyak 
negara terutama negara-negara yang sudah maju, pendidikan orang 
dewasa telah dikembangkan sedemikian rupa sehingga masalah 
kemampuan kritis ini telah berlangsung dengan sangat intensif. 
Pendidikan semacam itu telah berhasil membuka mata masyarakat 
terutama didaerah pedesaan dalam penerapan teknologi maju dan 
penyebaran penemuan baru lainnya. 

  Pengaruh dan upaya pengembangan berpikir kritis dapat 
memberikan modifikasi (perubahan) hierarki sosial ekonomi. Oleh 
karena itu pengembangan berpikir knitis bukan saja efektif dalam 
pengembangan pnibadi seperti sikap berpikir kritis, juga 
berpengaruh terhadap penghargaan masyarakat akan nilai-nilai 
manusiawi, perjuangan ke arah persamaan hak-hak baik politik, 
sosial maupun ekonomi. Bila dalam masyarakat tradisional lembaga-
lembaga ekonomi dan sosial didominasi oleh kaum bangsawan dan 
golongan elite yang berkuasa, maka dengan semakin pesatnya 
proses modernisasi tatanan-tatanan sosial ekonomi dan politik 
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tersebut diatur dengan pertimbangan dan penalaran-penalaran 
yang rasional. Oleh karena itu timbullah lembaga-lembaga ekonomi, 
sosial dan politik yang berasaskan keadilan, pemerataan dan 
persamaan. Adanya strata sosial dapat terjadi sepanjang diperoleh 
melalui cara-cara objektif dan keterbukaan, misalnya dalam bentuk 
mobilitas vertikal yang kompetitif. 

 
6) Fungsi Sekolah dalam Masyarakat 
  Di muka telah dibicarakan tentang adanya tiga bentuk 

pendidikan yaitu pendidikan formal, pendidikan informal dan 
pendidikan nonformal. Pendidikan formal disebut juga sekolah. Oleh 
karena itu sekolah bukan satu-satunya lembaga yang 
menyelenggarakan pendidikan tetapi masih ada lembaga-lembaga 
lain yang juga menyelenggarakan pendidikan. Sekolah sebagai 
penyelenggara pendidikan mempunyai dua fungsi yaitu (1) sebagai 
partner masyarakat dan (2) sebagai penghasil tenaga kerja. Sekolah 
sebagai partner masyarakat akan dipengaruhi oleh corak 
pengalaman seseorang di dalam lingkungan masyarakat. 
Pengalarnan pada berbagai kelompok masyarakat, jenis bacaan, 
tontonan serta aktivitas-aktivitas lainnya dalam masyarakat dapat 
mempengaruhi fungsi pendidikan yang dimainkan oleh sekolah. 
Sekolah juga berkepentingan terhadap perubahan lingkungan 
seseorang di dalam masyarakat. Perubahan lingkungan itu antara 
lain dapat dilakukan melalui fungsi layanan bimbingan, penyediaan 
forum komunikasi antara sekolah dengan lembaga sosial lain dalam 
masyarakat. Sebaliknya partisipasi sadar seseorang untuk selalu 
belajar dari lingkungan masyarakat, sedikit banyak juga dipengaruhi 
oleh tugas-tugas belajar serta pengarahan belajar yang dilaksanakan 
di sekolah. 

  Fungsi sekolah sebagai partner masyarakat akan dipengaruhi 
pula oleh sedikit banyaknya serta fungsional tidaknya 
pendayagunaan sumber-sumber belajar di masyarakat. Kekayaan 
sumber belajar dalam masyarakat seperti adanya orang-orang 
sumber, perpustakaan, museum, surat kabar, majalah dan 
sebagainya dapat digunakan oleh sekolah dalam menunaikan fungsi 
pendidikan. 

  Sebagai produser kebutuhan pendidikan masyarakat sekolah 
dan masyarakat memiliki ikatan hubungan rasional di antara 
keduanya. Pertama, adanya kesesuaian antara fungsi pendidikan 
yang dimainkan oleh sekolah dengan apa yang dibutuhkan 
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masyarakat. Kedua, ketepatan sasaran atau target pendidikan yang 
ditangani oleh lembaga persekolahan akan ditentukan pula o!eh 
kejelasan perumusan kontrak antara sekolah selaku pelayan dengan 
masyarakat selaku pemesan. Ketiga, keberhasilan penunaian fungsi 
sekolah sebagai layanan pesanan masyarakat sebagian akan 
dipengaruhi oleh ikatan objektif di antara keduanya. 

 
D. MASYARAKAT (LINGKUNGAN PENDIDIKAN NONFORMAL) 
  Masyarakat adalah sekelompok manusia yang berintegrasi 

secara terorganisasi, menempati daerah tertentu, dan mengikuti 
suatu cara hidup atau budaya tertentu. Masyarakat dapat 
dibedakan dalam berbagai jenis. Jenis masyarakat, antara lain 
masyarakat pedesaan (rural community) dan masyarakat perkotaan 
(urban community). Secara umum masyarakat memiliki kesamaan, 
namun secara khusus tiap masyarakat akan mempunyai perbedaan-
perbedaan. Perbedaan ini mungkin berkenaan dengan hubungan 
sosialnya, karakteristik daerah tempat tinggalnya, nilai-nilai 
budayanya. 
1. Masyarakat sebagai Lingkungan Pendidikan Nonformal 

   Di dalam lingkungan masyarakat, setiap orang akan 
memperoleh pengalaman tentang berbagai hal, misalnya 
tentang lingkungan alam, tentang hubungan sosial, politik, 
kebudayaan, dan sebagainya. 

   Di dalam masyarakat, setiap orang mempunyai status 
tertentu. Mereka belajar tentang nilai-nilai dan peranan-
peranan yang seharusnya mereka lakukan. Setiap orang 
memperoleh pengalaman bergaul dengan anggota masyarakat 
lainnya di luar rumah dan di luar lingkungan sekolah. 
menyimpangan tingkah laku akan mendapat teguran agar 
segera disesuaikan. Sekalipun mungkin seseorang akan 
memperoleh pengaruh yang tidak baik, tetapi di dalam 
masyarakat mereka juga mempelajari hal-hal yang baik dan 
bermanfaat. Demi terciptanya  homogenitas atau konformitas 
di dalam masyarakat, generasi tua melaksanakan sosialisasi 
atau pendidikan bagi anak- anak mereka,   baik   dilaksanakan   
secara   melembaga   maupun   tidak melembaga. 

   Di dalam lingkungan masyarakat setiap orang akan 
memperoleh k S run yang sifatnya mendidik dari orang-orang 
yang ada di sekitarnya, baik dari teman ternan sebaya maupun 
orang dewasa melalui interaksi sosial secara langsung tatap 
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muka. Pengaruh pendidikan tersebut dapat pula diperoleh 
lnteraksi sosial secara tidak langsung. Contohnya, melalui siaran 
televisi, buku-buku, koran, cerita. Selain itu di dalam 
masyarakat terdapaf berbagai lembaga, seperti kursus, majelis 
taklim, pendidikan keterampilan pendidikan kesetaraan, 
bimbingan tes. yang turut berpartisipasi dalam melaksanakan 
pendidikan. 

 
2. Bentuk Lingkungan Pendidikan Nonformal 

   Dalam uraian terdahulu, Anda telah mempelajari 
lingkungan pendidikan informal (keluarga) dan sekolah sebagai 
lingkungan pendidikan formal Karena itu, masyarakat sebagai 
lingkungan pendidikan nonformal hendaknya Anda pahami 
sebagai lingkungan pendidikan di luar keluarga dan di luar 
sekolah. Pendidikan nonformal dapat terselenggara secara 
tidak terstruktur dan berjenjang, dapat pula diselenggarakan 
secara terstruktur dan berjenjang. Contoh penyelenggaraan 
pendidikan di dalam lingkungan pendidikan nonformal yang 
terstruktur dan berjenjang antara lain Kelompok Belajar Paket 
A, Kelompok Belajar Paket B, kursus komputer dan bahasa 
Inggris di lembaga kursus tertentu juga ada yang terstruktur 
dan berjenjang, dan lain-lain. Adapun contoh penyelenggaraan 
pendidikan yang tidak terstruktur dan tidak berjenjang adalah 
ceramah keagamaan yang ditayangkan televisi, penyampaian 
informasi melalui koran. 

 
3. Tanggung Jawab dan Fungsi Lingkungan Pendidikan 

Nonformal 
   Pendidikan nonformal selain menjadi tanggung jawab 

pemerintah, juga menjadi tanggung jawab bersama para orang 
dewasa (masyarakat) yang ada di lingkungan masyarakat yang 
bersangkutan. Pendidikan dalam lingkungan masyarakat dapat 
berfungsi sebagai pengganti, pelengkap, penambah, dan 
mungkin juga pengembang pendidikan di lingkungan keluarga 
dan sekolah. 

 
4. Karakteristik Lingkungan Pendidikan Nonformal 

   Lingkungan pendidikan masyarakat, Seperti kursus, 
kelompok belajar, majelis taklim, bimbingan tes. tergolong jalur 
pendidikan nonformal, adapun karakteristiknya, antara lain (a) 
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secara faktual tujuan pendidikannya lebih menekankan pada 
pengembangan keterampilan praktis; (b) peserta didiknya 
bersifat heterogen; (c) isi pendidikannya ada yang terprogram 
secara tertulis, ada pula yang tidak terprogram secara tertulis; 
(d) dapat terstruktur, berjenjang dan bersinambungan dan 
dapat pula tidak terstruktur, tidak berjenjang dan tidak 
bersinambungan; (e) waktu pendidikan terjadwal secara ketat 
atau tidak terjadwal, lama pendidikannya relatif singkat; (f) cara 
pelaksanaan pendidikan mungkin bersifat artificial mungkin 
pula bersifat wajar, (g) evaluasi pendidikan mungkin 
dilaksanakan secara sistematis dapat tidak sistematis; (h) 
credentials mungkin ada dan mungkin pula tidak ada. 

 
E. HUBUNGAN KELUARGA, SEKOLAH, DAN MASYARAKAT 
  Pada masyarakat tradisional pendidikan cukup dilaksanakan di 

lingkungan keluarga dan masyarakatnya saja. Akan tetapi, dalam 
masyarakat modern, keluarga tidak dapat lagi memenuhi semua 
kebutuhan dan aspirasi pendidikan bagi anak-anaknya, baik 
menyangkut pengetahuan, sikap, maupun keterampilan untuk 
melaksanakan peranannya di dalam masyarakat. Dengan demikian, 
sekolah dan masyarakat berfungsi untuk melengkapi pendidikan 
yang tidak bisa diberikan oleh keluarga. Namun demikian, tidak 
berarti bahwa keluarga dapat melepaskan tanggung jawab 
pendidikan bagi anak-anaknya. Keluarga diharapkan bekerja sama 
dan mendukung kegiatan pendidikan di sekolah dan di masyarakat. 

  Peserta didik di sekolah berasal dari berbagai keluarga dengan 
latar belakang sosial budayanya masing-masing. Sekolah mendapat 
mandat tugas dan tanggung jawab pendidikan dari para orang tua 
dan masyarakat. Sebab itu pendidikan di sekolah tidak boleh 
berjalan sendiri tanpa memperhatikan aspirasi keluarga dan 
masyarakat. Dalam melaksanakan pendidikannya, sekolah perlu 
bekerja sama dengan para orang tua peserta didik dan masyarakat. 
Contoh kerja sama itu, yakni dengan didirikan dan berperannya 
Komite Sekolah. 

  Dewasa ini, sekalipun pendidikan sekolah adalah penting, tetapi 
sekolah tidak mampu memberikan keseluruhan kebutuhan 
pendidikan bagi peserta didiknya, juga belum (tidak) mampu 
menampung seluruh anak usia sekolah. Karena   itu,   pendidikan   di   
sekolah   perlu   dilengkapi,   ditambah,   dan dikembangkan melalui 
pendidikan di dalam lingkungan masyarakat. Bahkan dalam konteks 
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wajib belajar sembilan tahun, pendidikan di dalam masyarakat 
seperti Kejar Paket A dan Kejar Paket B merupakan pengganti 
pendidikan SD dan SMP. 

LATIHAN 
 Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, 
kerjakanlah latihan berikut! 
 Keluarga, sekolah dan masyarakat merupakan lingkungan 
pendidikan dan merupakan komponen system pendidikan. Coba Anda 
jelaskan, mengapa keluaraga, sekolah dan masyarakat disebut lingkungan 
pendidikan? Mengapa pula ketiganya tergolong komponen system 
pendidikan nasional? 
 
Petunjuk Jawaban latihan 
 Untuk dapat menjawab pertanyaan di atas, Anda perlu mengingat 
kembali tentang lingkungan sebagai tempat manusia hidup, konsep 
pendidikan dalam arti luas, dan Pasal 13 UU RI No 20 tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional.  

 
RANGKUMAN 
 Dalam arti luas pendidikan adalah hidup, semua pengalaman hidup 
yang berlangsung di dalam lingkungan dan berpengaruh positif bagi 
perkembangan indivisdu adalah pendidikan. Sebab itu, linngkungan 
dimana individu hidup merupakan lingkungan pendidikan baginya. Dalam 
konteks system pendidikan dan konsep pendidikan sepanjang hayat, 
pendidikan dapat berlangsung baik di dalam lingkungan keluarga, sekolah 
maupun masyarakat (Tri Pusat Pendidikan). Ketiga lingkungan pendidikan 
tersebut merupapakn komponen system pendidikan. Keluarga tergolong 
lingkungan pendidikan informal, sekolah tergolong lingkungan formal, 
sedangkan masyarakat (selain keluarga dan sekolah) tergolong 
lingkungan pendidikan nonformal. Masing-masing lingkungan pendidikan 
tersebut memiliki karakteristik tertentu berkenaan dengan tujuan 
pendidikannya, peserta didiknya, isi pendidikannya, cara-cara pelaksanaan 
pendidikannya, evaluasinya dan sebagainya. Namun demikian, antara 
lingkungan pendidikan keluarga, sekolah dan masyarakat terdapat 
hubungan yang erat dan saling melengkapi, baik berkenaan dengan 
kepentingan pendidikan bagi peserta didik maupun dalam rangka 
pelaksanaannya.  
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TES FORMATIF 1 
Pilihlah satu jawaban yang paling tepat. 
1. Dasar filosofis dari pendidikan Nasional adalah... 

a. UUD45 
b. Bhinneka tunggal ika 
c. Pancasila 
d. NKRI 

2. Ada berapa landasan pendidikan 
a. 4 
b. 8 
c. 6 
d. 3 

3. Apakah defenisi pendidikan  
a. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa 

b. Sesuatu yang mengalami perubahan 
c. Usaha sadar dan terencana untuk mewujutkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat 
mengembangkan dirinya 

d. Seperangkat asumsi pendidikan 
4. Landasan pendidikan di bawah ini kecuali  

a. Landasan relegius  
b. Landasan filosofis 
c. Landasan yuridis 
d. Sesuatu yang mengalami perubahan 

5. Apakah dasar dari pendidikan Nasional 
a. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan pancasila 
b. Agama 
c. Bhinneka tunggal ika 
d. NKRI 

6. Hakikat manusia adalah 
a. Manusia yang berfikir 
b. Manusia yang selalu membuat inovasi 
c. Manusia ciptaan tuhan yang maha esa 
d. Manusia dalam kesatuan yang utuh 

7. Apa pengertian "Ing ngarso sun tolodo"  
a. Pendidikan harus memberikan atau menjadi teladan bagi 

peserta didik 
b. Pendidikan harus menjadi satu perubahan bangsa 
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c. Pendidikan memberikan kebebasan dan kesempatan 
d. Pendidikan harus berlandaskan pancasila 

8. Apa pengertian "ing madya mangunkarso" 
a. Pendidikan harus memberikan atau menjadi teladan bagi 

peserta didik 
b. Pendidikan harus menjadi satu perubahan bangsa 
c. Pendidikan harus mampu membangun karsa pada diri peserta 

didiknya 
d. Pendidikan harus berlandaskan pancasila 

9. Apa yang dimaksut dengan landasan relegius .... 
a. Asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat 
b. Asumsi-asumsi yang bersumber dari nilai agama yang menjadi 

titik tolak praktik pendidikan 
c. Asumsi-asumsi yang bersumber dari berbagai cabang atau 

disiplin ilmu 
d. Asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundangan 

10. Apakah yang dimaksut dengan landasan filosofis pendidikan 
a. Asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafatyang menjadi titik 

tolak dalam rangka praktik pendidikan 
b. Asumsi-asumsi yang bersumber dari nilai agama yang menjadi 

titik tolak praktik pendidikan 
c. Asumsi-asumsi yang bersumber dari berbagai cabang atau 

disiplin ilmu 
d. Asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundangan 

 Cocokanlah jawaban Anda dengan kunci jawaban Tes Formatif 1 
yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. 
Kemudian, gunakan runus berikut untuk mengetahui tingkat penguasan 
Anda terhadap materi Kegiatan belajar 1. 

Tingkat penguasan = Jumlah jawaban yang benar x 100% 
                                               Jumlah soal 
 Arti tingkat penguasaan:  

 90 - 100%  = baik sekali  
 80 - 89% = baik  
 70 - 79%  =  cukup  
      <70%  = kurang 
 Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat 
meneruskan dengan Kegitan Belajar 2. Bagus! Jika masih di bawah 80%, 
Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang 
belum dikuasai. 



 

170 BAB IV | Situasi Pendidikan 

KEGIATAN   BELAJAR   2 
Pendidikan sebagai Suatu Proses 

 
 Dalam kegiatan belajar ini Anda akan mengkaji beberapa pokok 
permasalahan, yaitu pengertian proses pendidikan, pergaulan (interaksi 
isial) sebagai tempat berlangsungnya proses pendidikan, dan 
kewibawaan ebagai syarat mutlak dalam proses pendidikan. Dengan 
demikian setelah lempelajari Kegiatan Belajar 1 dalam modul ini Anda 
akan dapat ienjelaskan pendidikan sebagai suatu proses. 

 
A. PENGERTIAN PROSES PENDIDIKAN 
  Langeveld (1980) mengunakan terminology dengan istilah 

“pedagogik”. Pedagogik diartikan dengan ilmu pendidikan, lebih 
menitik beratkan kepada pemikiran, perenungan tentang 
pendidikan. Suatu pemikiran bagaimana kita membimbing anak, 
mendidik anak. Sedangkan istilah pedagogi berarti pendidikan, yang 
lebih menekankan kepada praktek, menyangkut kegiatan mendidik, 
kegiatan membimbing anak. 

  Pedagogik merupakan suatu teori yang secara teliti, kritis dan 
objektif mengembangkan konsep-konsepnya tentang hakikat 
manusia, hakekat anak, hakekat tujuan pendidikan serta hakekat 
proses pendidikan. Tetapi keduanya antara pedagogi dan pedagogik 
tidak dapat dipisahkan secara jelas. Keduanya harus dilaksanakan 
secara berdampingan, saling memperkuat peningkatan mutu dan 
tujuan pendidikan. 

  Dalam bahasa Inggris kata yang berhubungan dengan 
pedagogik, yaitu pendidikan dengan menggunakan perkataan 
“education”. Sekarang digunakan untuk merujuk pada keseluruhan 
konteks pembelajaran, belajar, dan berbagai kegiatan yang 
berhubungan dengan hal tersebut. Kata education berhubungan 
dengan kata Latin “educere” yang berarti mengeluarkan suatu 
kemampuan” (e = keluar, ducere = memimpin), jadi berarti 
membimbing untuk mengeluarkan suatu kemampuan yang 
tersimpan di dalam diri anak. 

  Kemudian pendidikan dapat diartikan secara khusus dan secara 
luas. Dalam pengertian secara khusus pendidikan adalah bimbingan 
yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa 
untuk mencapai kedewasaannya (Langeveld). Dalam bukunya 
Ahmadi dan Uhbiyati (2001) mengemukan beberapa definisi 
pendidikan menurut para tokoh diantaranya : 
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 a)  Menurut John Dewey pendidikan adalah proses pembentukan 
kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan 
emosional kearah alam dan sesama manusia. 

 b)  SA. Bratanata dkk pendidikan adalah usaha yang sengaja 
diadakan baik langsung maupun dengan cara yang tidak 
langsung untuk membantu anak dalam perkembangannya 
untuk mencapai kedewasaannya. 

 c)  Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik adalah menuntun segala 
kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai 
manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai 
keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. 

 d)  Langeveld : Mendidik adalah membimbing anak dalam 
mencapai kedewasaan. 

 e)  Bojonegoro : Mendidik adalah memberi tuntunan kepada 
manusia yang belum dewasa dalam pertumbuhan dan 
perkembangannya sampai tercapai kedewasaan. 

 f)  Rosseau : Mendidik adalah memberikan pembekalan yang tidak 
ada pada masa anak-anak, tapi dibutuhkan pada masa dewasa. 

 
  Jadi pendidikan dalam arti khusus hanya dibatasi sebagai usaha 

orang dewasa dalam membimbing anak yang belum dewasa untuk 
mencapai kedewasaannya. Pendidikan dalam arti khusus ini 
menggambarkan upaya pendidikan yang terpusat dalam lingkungan 
keluarga, dalam arti tanggung jawab keluarga. Hal tersebut lebih 
jelas dikemukakan oleh Drijarkara (dalam Sadulloh dkk), bahwa : 

 a)  Pendidikan adalah hidup bersama dalam kesatuan tritunggal 
ayah-ibu-anak, yang mana terjadi pemanusiaan anak. Dia 
berproses untuk memanusiakan sendiri sebagai manusia 
purnawan. 

 b)  Pendidikan adalah hidup bersama dalam kesatuan tritunggal 
ayah-ibu-anak, yang mana terjadi pembudayaan anak. Dia 
berproses untuk akhirnya bisa membudaya sendiri sebagai 
manusia purnawan. 

 c)  Pendidikan adalah hidup bersama dalam kesatuan tritunggal 
ayah-ibu-anak, yang mana terjadi pelaksanaan nilai-nilai, dengan 
mana dia berproses untuk akhirnya bisa melaksanakan sendiri 
sebagai manusia purnawan. 

 
  Menurut Drijarkara, pendidikan secara prinsip adalah 

berlangsung dalam lingkungan keluarga. Pendidikan merupakan 
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tanggung jawab orang tua, yaitu ayah dan ibu yang merupakan figur 
sentral dalam pendidikan. Ayah dan ibu bertanggung jawab 
membantu memanusiakan, membudayakan dan menanamkan nilai-
nilai terhadap anak-anaknya. Bimbingan dan bantuan ayah dan ibu 
tersebut akan berakhir apabila anak menjadi dewasa, menjadi 
manusia sempurna. 

  Dari uraian diatas pendidikan pembahasannya terbatas kepada 
anak, jadi yang menjadi objek kajian pendidikan secara sempit 
adalah pergaulan pendidikan antara orang dewasa dengan anak 
yang belum dewasa, menurut Langeveld disebut “situasi 
pendidikan”. Jadi proses pendidikan menurut pedagogik 
berlangsung sejak anak lahir sampai anak mencapai dewasa. 
Pendidik dalam hal ini bisa orang tua dan/atau guru yang fungsinya 
sebagai pengganti orang tua, membimbing anak yang belum 
dewasa mengantarkannya untuk dapat hidup mandiri, agar anak 
dapat menjadi dirinya sendiri. 

 
1. Unsur-unsur Pendidikan 

   Pendidikan memiliki berbagai unsur, unsur-unsur 
pendidikan antara lain: (a) tujuan pendidikan, (b) pendidik, (c) 
anak didik atau peserta didik, (d) isi atau materi pendidikan, (e) 
metode dan alat pendidikan, serta (f) lingkungan pendidikan 
(Sutan Zanti Arbi dan Syahniar Syahrun, 1992/1993). Masing-
masing unsur mempunyai fungsinya masing-masing. Tujuan 
pendidikan berfungsi sebagai pemberi arah bagi semua 
kegiatan dalam proses pendidikan. Pendidik berfungsi 
membantu merumuskan tujuan pendidikan, menciptakan 
situasi dan kondisi lingkungan yang kondusif bagi peserta didik 
untuk belajar, memfasilitasi peserta didik untuk mendapatkan 
materi pendidikan, serta menyelenggarakan proses pendidikan. 
Peserta didik berfungsi untuk mendidik diri atau belajar. Isi atau 
materi pendidikan berfungsi sebagai apa yang harus dipelajari 
peserta didik. Metode dan alat berfungsi sebagai cara untuk 
memperlancar proses pendidikan. Lingkungan berfungsi 
sebagai tempat berlangsungnya proses pendidikan. 

 
2. Proses Pendidikan 

   Proses pendidikan merupakan interaksi antarberbagai 
unsur pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. 
Maksudnya proses pendidikan itu merupakan kegiatan sosial 
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atau pergaulan antara pendidik dengan peserta didik dengan 
menggunakan isi atau materi pendidikan, metode, dan alat 
pendidikan tertentu yang berlangsung dalam suatu lingkungan 
untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. 

   Menghadapi abad ke-21, UNESCO melalui “The International 
Commission on Education for the Twenty first Century" yang 
dipimpin oleh Jacques Delors merekomen-dasikan pendidikan 
yang berkelanjutan (seumur hidup) yang dilaksanakan 
berdasarkan empat pilar proses pembelajaran, yaitu: 

  Learning to know (Belajar untuk menguasai..pengetahuan) 
  Learning to do (Belajar untuk menguasai keterampilan ) 
  Learning to be (Belajar untuk mengembangkan diri) 
  Learning to live together (Belajar untuk hidup .bermasyarakat) 
  Learning to know, Pendidikan pada hakekatnya merupakan 

usaha untuk mencari agar mengetahui informasi yang 
dibutuhkan dan berguna bagi kehidupan. Belajar untuk 
mengetahui (learning to know) dalam prosesnya tidak sekedar 
mengetahui apa yang bermakna tetapi juga sekaligus 
mengetahui apa yang tidak bermanfaat bagi kehidupan. 

   Guna merealisir learning to know, pendidik seyogyanya 
tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi melainkan juga 
fasilitator. Di samping itu pendidik dituntut dapat berperan 
sebagai teman sejawat dalam berdialog dengan peserta didik 
dalam mengembangkan penguasaan pengetahuan maupun 
ilmu tertentu 

   Learning to do, pendidikan merupakan proses belajar untuk 
melakukan sesuatu (learning to do). Proses belajar 
menghasilkan perubahan dalam ranah kognitif, peningkatan 
kompetensi, serta pemilihan dan penerimaan nilai. Pendidikan 
membekali manusia tidak sekedar untuk mengetahui, tetapi 
lebih jauh untuk terampil berbuat atau mengerjakan sesuatu 
sehingga menghasilkan sesuatu yang bermakna bagi 
kehidupan. 

   Learning to do bisa berjalan jika lembaga pendidikan 
memfasilitasi peserta didik untuk mengaktualisasikan 
keterampilan yang dimilikinya, serta bakat dan minatnya. 
Walaupun bakat dan minat anak banyak dipengaruhi unsur 
keturunan, namun tumbuh berkembangnya tergantung pada 
lingkungannya. Dewasa ini keterampilan bisa digunakan 
menopang kehidupan seseorang, bahkan keterampilan lebih 
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dominan daripada penguasaan pengetahuan dalam mendukung 
keberhasilan kehidupan seseorang. 

   Learning to be, penguasaan pengetahuan dan keterampilan 
merupakan bagian dari proses belajar menjadi diri sendiri 
(learning to be). Menjadi diri sendiri diartikan sebagai proses 
pemahaman terhadap kebutuhan dan jati diri. Belajar 
berperilaku sesuai dengan norma & kaidah yang berlaku di 
masyarakat, serta belajar menjadi orang yang berhasil, 
sesungguhnya adalah proses pencapaian aktualisasi diri. 

   Pengembangan diri secara maksimal (learning to be) erat 
hubungannya dengan bakat dan minat, perkembangan fisik dan 
kejiwaan, tipologi pribadi anak & kondisi lingkungan nya. 
Kemampuan diri yang terbentuk di sekolah secara maksimal 
memungkinkan anak untuk mengembangkan diri pada tingkat 
yang lebih tinggi. 

   Learning to live together, dengan kemampuan yang dimiliki, 
sebagai hasil dari proses pendidikan, dapat dijadikan sebagai 
bekal untuk mampu berperan dalam lingkungan di mana 
individu tersebut berada, sekaligus mampu menempatkan diri 
sesuai dengan perannya. Pemahaman tentang peran diri dan 
orang lain dalam kelompok belajar merupakan bekal dalam 
bersosialisasi di masyarakat (learning to live together). 

   Salah satu fungsi sekolah adalah tempat bersosialisasi, 
artinya mempersiapkan siswa untuk dapat hidup 
bermasyarakat. Situasi bermasyarakat hendaknya dikondisikan 
di lingkungan sekolah. Kebiasaan hidup bersama, saling 
menghargai, terbuka, memberi dan menerima, perlu 
ditumbuhkembangkan. Kondisi seperti ini memungkinkan 
terjadinya "learning to live together". 

 
3. Proses Pendidikan bukan Proses Pembentukan Seseorang 

   Proses   pendidikan   berlangsung   dalam   suatu   kegiatan   
sosial   atau aulan   antara   pendidik   dengan   peserta   didik.   
Karena   itu,   proses didikan tidak boleh disamakan dengan 
proses reaksi kimiawi, atau proses oduksi yang bersifat 
mekanistik. Alasannya, dalam kegiatan sosial tersebut, baik 
pendidik maupun peserta didik yang terlibat dalam pendidikan 
pada hakikatnya adalah pribadi (subjek). Sebagaimana telah 
Anda pahami melalui Modul  1  bahwa setiap manusia memiliki 
aspek individualitas, manusia adalah pribadi atau subjek yang 
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memiliki diri sendiri, bebas atau otonom, unik, memiliki 
berbagai potensi. Sebagai pribadi, setiap peserta didik tentu 
mempunyai bakatnya masing-masing, ingin menjadi dirinya 
sendiri atas dasar pilihannya sendiri. 

   Berdasarkan alasan di atas, dalam proses pendidikan 
pendidik tidak boleh sembarang memperlakukan peserta didik. 
Pendidik tidak boleh memandang dan memperlakukan peserta 
didik sebagai objek yang seolah-olah dapat dibentuk sesuka 
hatinya. Atas dasar kekuasaannya, memang orang dewasa 
(pendidik) dapat saja sekehendak hatinya menentukan tujuan 
tertentu bagi siswa (peserta didik), dan dengan metode 
tertentu seorang pendidik dapat pula memaksa peserta didik 
untuk mencapai tujuan tersebut. Akan tetapi, tujuan itu tidak 
sesuai dengan kodrat alam peserta didik, dan pencapaian 
tujuan itu tidak terjadi atas dasar ketulusan hati peserta didik, 
melainkan atas dasar keterpaksaan atau ketakutan maka 
pencapaian tujuan itu adalah semu belaka. Mungkin di depan 
pendidiknya peserta didik berperilaku seperti apa yang 
dikehendaki pendidiknya seolah-olah tujuan pendidik telah 
tercapai, sementara di belakang pendidiknya ia menggerutu 
bahkan tidak berperilaku seperti kehendak pendidiknya. Lebih 
jauh dari itu, mungkin terjadi bahwa seseorang memang 
terbentuk menjadi seseorang tertentu seperti dikehendaki 
pendidiknya, tetapi dengan demikian seseorang tersebut 
nienjadi kehilangan kedirisendiriannya. Praktek-praktek seperti 
ini tentu saja ak dapat dipandang sebagai pendidikan, 
melainkan pembentukan. Proses Pendidikan bukanlah 
pembentukan seseorang. 

   Pendidikan bersifat normative karenanya tujuan, isi, cara 
dan alat pendidikan yang digunakan pendidik semuanya harus  
diarahkan   untuk membimbing   anak   ke   arah   kedewasaan.   
Selain itu, dalam  pergaulan pendidikan, pendidik harus pula 
memperhatikan dan mempertimbangkan aspek pribadi anak 
didik. Apakah karakteristik anak didik berkenaan dengan 
keenakannya, minat, bakat, kemampuan. Pendidik harus 
mempertimbangkan bahwa anak didik bukan hanya tumbuh 
dan berkembang sehingga kecenderungan untuk menjadi 
besar, melainkan juga "ketidakmampuan dan ketergan-
tungannya" yang menuntut asuhan, bimbingan, dan 
pengajaran, darj pendidik. Selain itu pendidik pun harus sadar 



 

176 BAB IV | Situasi Pendidikan 

bahwa anak pada dasarnya memiliki kebebasan dan keinginan 
untuk menjadi dirinya sendiri. "Pergaulan yang tidak 
menghormati keanakan itu menunjukkan kekurangan dan 
ketidaksempurnaan pedagogis" (M.L Langeveld, 1980). 
Pergaulan pendidikan yang tujuan, isi, metode, dan alat 
pendidikannya tidak sesuai dengan kodrat, martabat dan nilai-
nilai kemanusiaan tidak dapat disebut sebagai pendidikan. 

 
4. Proses Pendidikan sebagai Upaya Pengembangan Potensi 

Peserta Didik atas Dasar Kedaulatan Peserta Didik dan 
Kewibawaan Pendidik 

   Setiap peserta didik mempunyai potensi atau bakatnya 
masing-masing, mereka mempunyai kekuatan lahir-batinnya 
atau kodrat alamnya masing-masing. Kodrat alam tersebut 
hanya akan berkembang atas dasar kebebasan atau kedaulatan 
peserta didik. Oleh sebab itu, di dalam proses pendidikan 
pendidik harus memberikan kebebasan kepada peserta didik 
untuk tumbuh dan mengembangkan kodrat alamnya. 
Berkenaan dengan ini Ki Hadjar Dewantara menyatakan: "Kita 
kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya atau 
hidupnya kekuatan-kekuatan itu, agar dapat memperbaiki 
lakunya (bukan dasarnya) hidup dan tumbuhnya kodrat alam 
(Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1977). Implikasinya, 
tujuan pendidikan, isi atau materi pendidikan, cara-cara 
mendidik, alat pendidikan, dan berbagai hal yang dilibatkan 
dalam proses pendidikan harus dipilih dengan 
mempertimbangkan hakikat peserta didik itu sendiri. 

   Sehubungan dengan hal di atas, dalam proses pendidikan 
peranan pendidik bukanlah membentuk pribadi peserta didik, 
melainkan memberikan bantuan atau memberikan tuntunan 
agar peserta didik tumbuh dan berkembang sesuai dengan 
kekuatan lahir-batinnya atau kodrat alamnya. Sebab itu dalam 
proses pendidikan, pendidik bukan berperan atas dasar 
kekuasaannya, melainkan atas dasar kewibawaannya. 
Kewibawaan merupakan syarat mutlak pendidikan, sebab 
hanya atas dasar hubungan kewibawaanlah peserta didik akan 
mengikuti atau menurut kepada pendidik. Dasar hubungan 
seperti di atas akan sesuai dengan kodrat alamnya. 
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B. PROSES PENDIDIKAN BERLANGSUNG DALAM PERGAULAN 
 (INTERAKSI SOSIAL) 

1. Pergaulan dan Jenis-jenisnya 
   Manusia adalah makhluk sosial, ia hidup bersama dan 

bergaul dengan esamanya. Di dalam pergaulan tersebut tiap 
orang melakukan tindakan-t'ndakan sosial tertentu sehingga 
terjadi proses saling mempengaruhi antara manusia yang satu 
terhadap manusia yang lainnya, dalam rangka mencapai suatu 
tujuan. Ada berbagai jenis pergaulan, ditinjau berdasarkan 
pelakunya pergaulan dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 
sebagai berikut:  
a. Pergaulan orang dewasa dengan orang dewasa.  
b. Pergaulan orang dewasa dengan anak atau orang yang 

belum dewasa.  
c. Pergaulan anak dengan anak. 

 
   Dalam   setiap  pergaulan  akan  tercipta  situasi  tertentu,   

yaitu  suatu keadaan, bentuk, dan tujuan tindakan yang 
terdapat dalam pergaulan. Situasi pergaulan secara umum 
dapat dibedakan menjadi 2 macam berikut ini: 
a. Situasi   pergaulan   biasa   atau   situasi   pergaulan   bukan   

pendidikan. Contohnya, Tawar menawar harga barang yang 
dilakukan Ibu A dengan Pak B (situasi jual beli). Bapak Z 
menonton TV bersama keluarganya (situasi 
hiburan/rekreasi); Dua orang anak sambil bercakap-cakap 
asyik memainkan anak catur (situasi bermain). 

b. Situasi pendidikan. Contohnya, Bapak X sedang 
membimbing anaknya mengerjakan tugas sekolah 
(Pekerjaan Rumah) demi keberhasilan anaknya di masa 
depan, Ibu guru melakukan koreksi atas kesalahan 
perbuatan siswanya agar kesalahan tersebut tidak terulang 
kembali, Seorang ibu menyuruh anaknya membuang 
sampah pada tempatnya agar anaknya terbiasa hidup 
bersih. 

   Lingkungan tempat kita melihat gejala pendidikan 
terlaksana, terdapat dalam Pergaulan  orang dewasa dengan 
anak"  (M.J.  Langeveld,   1980) pernyataan ini mengandung arti 
bahwa proses pendidikan atau kegiatan mendidik hanya akan 
berlangsung dalam pergaulan (interaksi) antara orang 
yangdengan anak atau orang yang belum dewasa. Akan tetapi, 
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belum tentu setiap pergaulan antara orang dewasa dengan 
anak atau orang yang belum dewasa mengandung situasi 
pendidikan. Situasi pergaulan biasa antara orang dewasa 
dengan anak dapat berubah menjadi situasi pendidikan jika 
orang dewasa secara sengaja mempengaruhi anak agar 
mencapaj kedewasaan. Dalam pernyataan ini tersirat makna 
bahwa dalam situasj pendidikan, pendidlk hams sudah 
mempunyai landasan, niat dan tujuan pendidikan tertentu, 
untuk mencapai tujuan tersebut pendidik memilih isj pendidikan 
(berupa pengetahuan, sikap, keterampilan dan/atau nilai-nilai) 
yang tepat bagi anak didiknya, adapun dalam rangka 
mempengaruhi anak didiknya, pendidik tentunya menggunakan 
cara dan alat pendidikan tertentu, dan selain itu pendidik juga 
melakukan evaluasi atas proses pendidikan dan hasilnya. 
Implikasi dari semua itu.maka tanggung jawab pendidikan 
berada di pihak orang dewasa (pendidik). 

   Dalam pergaulan antara orang dewasa dengan anak, tidak 
setiap pengaruh orang dewasa yang diberikan kepada anak 
adalah mendidik. Pengaruh orang dewasa kepada anak 
dikatakan mendidik jika pengaruh yang secara sengaja 
diberikan kepada anak didik tersebut bertujuan positif, artinya 
membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas 
hidupnya sendiri atau terarah kepada pendewasaan anak didik. 
Sejalan dengan pernyataan ini M.J. Langeveld (1980) 
mengemukakan 2 ciri (karakteristik) pergaulan yang 
mengandung situasi pendidikan dalam rangka proses 
pendidikan, yaitu: a. bahwa dalam pergaulan orang berusaha 
mempengaruhi; b. pengaruh itu datangnya dari orang dewasa 
(atau yang diciptakan oleh orang dewasa, seperti sekolah, 
buku, peraturan, pola hidup sehari-hari, dan sebagainya) yang 
ditujukan kepada anak agar mencapai kedewasaan. 

   Pada saat terpenuhinya kedua karakteristik di atas itulah 
situasi pergaulan biasa berubah menjadi situasi pendidikan 
sehingga orang dewasa yang bergaul dengan anak 
berkedudukan sebagai pendidik dan anak yang bergaul dengan 
orang dewasa berkedudukan sebagai anak didik (peserta didik). 
Sebaliknya, apabila kedua ciri itu tidak lagi terpenuhi maka 
kedudukan orang dewasa tidak lagi sebagai pendidik, dan 
kedudukan anak pun tidak lagi sebagai peserta didik atau anak 
didik. Dalam keadaan demikian situasi pergaulan pendidikan 
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berubah kembali menjadi situasi pergaulan biasa (bukan 
pendidikan). Kiranya dapat Anda pahami bahwa situasi 
pergaulan biasa pada saat tertentu dapat diubah menjadi situasi 
pendidikan. Sebaliknya pada saat tertentu pula situasi 
pendidikan dapat berubah menjadi situasi pergaulan biasa. 
"Pergaulan itu seakan-akan disediakan untuk memungkinkan 
munculnya gejala pendidikan - dan .... pada setiap waktu rsedia 
"menyimpan kembali" gejala pendidikan itu" (M.J. Langeveld, 
1980). 

 
2. Sifat-silat yang harus Diperhatikan dalam Mengubah Situasi 

Pergaulan Biasa Menjadi Situasi Pendidikan 
   Langeveld (1980) mengemukakan dua sifat yang harus 

diperhatikan apabila pendidik akan mengubah situasi pergaulan 
biasa menjadi situasi pendidikan. Kedua sifat yang dimaksud, 
yaitu: 
a. kewajaran (wajar);  
b. ketegasan (tegas). 

   Sifat pertama, pengubahan situasi pergaulan biasa menjadi 
situasi pendidikan hendaknya dilakukan secara wajar agar tidak 
tampak jelas kesengajaannya oleh anak didik, sekalipun 
sesungguhnya pengubahan situasi pergaulan itu secara sengaja 
diciptakan oleh pendidik. Dalam keadaan seperti ini anak akan 
hampir tidak menyadari bahwa situasi pergaulan telah berubah 
menjadi situasi pendidikan sehingga anak menerima pengaruh 
pendidikan sebagai sesuatu yang wajar pula. Pengubahan 
situasi pergaulan biasa menjadi situasi pendidikan secara wajar 
ini perlu dilakukan mengingat pengalaman membuktikan 
bahwa kesengajaan yang terlalu nyata biasanya dianggap oleh 
anak didik sebagai pelanggaran atas hak dan kebebasannya 
untuk menentukan sikapnya sendiri. Keadaan seperti ini akan 
mengakibatkan anak didik memberikan perlawanan, protes 
atau menjauhkan diri ("menghindar") dari pendidik. 

   Sifat kedua, dalam keadaan tertentu pengubahan situasi 
pergaulan biasa menjadi situasi pendidikan terkadang harus 
dilakukan secara tegas. Alasannya agar pengubahan situasi 
seperti ini dapat memberikan kejelasan bagi anak didik tentang 
apa yang positif dikehendaki oleh pendidik, atau agar anak 
menyadari bahwa ia telah melakukan hal yang bersifat negatif 
yang tidak boleh dilakukannya lagi. Anak didik diharapkan 
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memperoleh kejelasan tentang apa yang boleh dilakukan dan 
apa yang tidak boleh dilakukannya. 

   Contohnya, ketika anak didik berbuat suatu kesalahan yang 
dapat membahayakan dirinya maka secepatnya pendidik harus 
menghentikannya dan menyatakan bahwa hal tersebut salah 
dan berbahaya bagi dirinya. Atau dapat pula melalui dialog 
dengan anak sehingga anak yang bersangkutan menyadari 
kesalahan dan bahaya yang mungkin timbul akibat 
perbuatannya. 

   Anda pahami, istilah tegas dalam konteks ini bukan berarti 
keras, melainkan bahwa yang benar harus dikatakan benar, 
sedangkan yang salah harus dikatakan salah. Pendidik tidak 
boleh menyatakan sesuatu yang tidak jelas mengenai benar 
atau salahnya atas suatu perbuatan atau atas suatu konsep. 
Hitam katakan hitam, putih katakan putih, pendidik jangan 
mengatakan abu-abu untuk yang hitam atau untuk yang putih. 

 
3.    Kepercayaan sebagai Syarat Teknik Proses Pendidikan 

   Dalam pengubahan situasi pergaulan biasa menjadi situasi 
pendidikan sebagaimana dikemukakan di atas, berbagai hal 
yang baik dan berguna bagi anak didik "dimasukkan" ke dalam 
pergaulan oleh pendidik. Sebaliknya, berbagai hal yang tidak 
baik, tidak berguna dan berbahaya bagi anak didik 
"dikeluarkan" oleh pendidik dari pergaulan tersebut. Untuk itu 
tentunya pendidik perlu "mengawasi" segala sesuatu yang 
terjadi dalam pergaulan. "Pengawasan" ini hendaknya 
dilakukan secara wajar agar pergaulan pun berlangsung secara 
wajar dengan hati terbuka dari kedua belah pihak. 
"Pengawasan yang berlebihan" dari pendidik akan 
mengakibatkan anak didik {peserta didik) melarikan diri dari 
sifat-sifat pergaulan yang dilaksanakan dengan hati terbuka. la 
mungkin menjadi orang yang suka menyembunyikan isi hatinya, 
suka berbohong. Bahkan mungkin pula anak didik itu 
"mengunci" diri terhadap pendidik apabila "tekanan" yang 
ditimbulkan oleh pengawasan tersebut terlalu besar dirasakan 
anak didik. Terjadinya hal ini merupakan gejala bahwa anak 
didik merasa tidak aman karena ia selalu "diawasi" dan selalu 
khawatir segala perbuatannya akan disalahkan oleh 
pendidiknya. Anak didik akan merasa dirampas haknya untuk 
menentukan sikap dan perbuatannya sendiri. Semua ini 
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merupakan indikasi bahwa anak didik tidak lagi percaya bahwa 
pendidiknya adalah orang yang menyayanginya, orang yang 
baik, orang yang dapat memberikan perlindungan atau rasa 
aman, orang yang dapat memberikan bantuan, dan sebagainya. 
Sebaliknya, pendidik yang "mengawasi pergaulan secara tidak 
wajar atau berlebihan" menunjukkan ketidakpercayaan 
pendidik kepada anak didik bahwa anak didiknya akan mampu 
berbuat baik atau mampu berdiri sendiri. Pendek kata, dalam 
pergaulan seperti ini tidak terdapat lagi kepercayaan dari 
pendidik kepada anak didiknya maupun dari anak didik kepada 
pendidiknya. Oleh karena tidak adanya saling percaya 
mempercayai dari kedua belah pihak itulah maka pergaulan 
tersebut tidak kondusif untuk pendidikan sehingga proses 
pendidikan tidak dapat berlangsung sesuai dengan harapan. 
Sehubungan dengan ini M.J. Langeveld (1980) menyatakan 
bahwa perhubungan yang berdasarkan percaya mempercayai 
merupak syarat teknik bagi pendidikan". 

   Dari uraian terdahulu jelas kiranya bahwa pergaulan antara 
orang dewasa dengan anak atau orang yang belum dewasa 
mengandung kemungkinan untuk memunculkan situasi 
pendidikan. Dengan syarat tertentu, situasi pergaulan antara 
orang dewasa dengan anak dapat diubah menjadi situasi 
pendidikan. Sebaliknya, dalam pergaulan antara anak dengan 
anak (orang yang belum dewasa dengan orang yang belum 
dewasa) tidak mengandung kemungkinan untuk munculnya 
situasi pendidikan sehingga tidak mungkin terjadi proses 
pendidikan. Hal ini bukan berarti bahwa pergaulan mereka tidak 
mengandung pengaruh bagi perkembangan pribadi masing-
masing anak yang bergaul, melainkan bahwa dalam pergaulan 
mereka tidak akan terdapat hubungan berdasarkan 
kewibawaan. Selain itu, tidak jelas pula siapa sesungguhnya 
yang bertanggung jawab dalam pergaulan tersebut. Pergaulan 
anak dengan anak akan tetap tinggal sebagai pergaulan biasa. 
Pendek kata, pendidikan tidak mungkin berlangsung dalam 
pergaulan anak dengan anak. Demikian halnya situasi pendidikan 
atau pendidikan tidak berlangsung dalam pergaulan antara orang 
dewasa dengan orang dewasa. Alasannya, kedua belah pihak 
yang bergaul itu sama-sama sudah dewasa karenanya tanggung 
jawab pun berada pada kedua belah pihak. Masing-masing telah 
bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Memang benar dalam 
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pergaulan orang dewasa dengan orang dewasa mungkin 
terdapat pengaruh positif bagi perkembangan pribadi kedua 
belah pihak orang dewasa yang bergaul. Tetapi hal demikian itu 
oleh M.J. Langeveld (1980) tidak disebut sebagai pendidikan, 
melainkan disebut bildung, artinya pembentukan diri sendiri 
atas tanggung jawab sendiri. 

 
C. HUBUNGAN KEWIBAWAAN DALAM PROSES PENDIDIKAN 
  Seperti telah diuraikan terdahulu, dalam pergaulan antara anak 

dengan anak tidak mungkin muncul situasi pendidikan karena dalam 
pergaulan tersebut tidak akan terdapat hubungan berdasarkan 
kewibawaan. Apakah yang disebut kewibawaan? Bagaimana 
mungkin pendidik berwibawa, dan bagaimanakah hubungan 
kewibawaan itu?  

  Kewibawaan  (kewibawaan  pendidikan)  adalah  suatu  
kekuatan  atau eoinan pribadi pendidik yang diakui dan diterima 
secara sadar dan tulus ar|ak didik sehingga anak didik dengan 
kebebasannya mau menuruti pengaruh pendidik. Menurut M.J. 
Langeveld (1980) dalam hubungan kewibawaan, kewibawaan 
pendidik akan ditentukan oleh berbagai faktor yaitu: 

 1.    kasih sayang terhadap anak; 
 2.    kepercayaan bahwa anak akan mampu dewasa; 
 3.    kedewasaan; 
 4.    identifikasi terhadap anak; 
 5.    tanggungjawab pendidikan. 
  Di pihak lain, kepenurutan atau menurutnya anak didik (peserta 

didik) kepada pendidik akan tertentukan oleh faktor sebagai 
berikut: 

 1.    kemampuan anak dalam memahami bahasa; 
 2.    kepercayaan anak kepada pendidik; 
 3.    kebebasan anak untuk menentukan sikap, perbuatan dan masa 

depannya; 
 4.    identifikasi; 
 5.    imitasi dan simpati. 
  Dalam pergaulan pendidikan, motif intrinsik yang perlu ada 

pada diri pendidik adalah rasa kasih sayang terhadap anak didik. 
Pendidik yang memiliki rasa kasih sayang terhadap anak didiknya 
tentunya akan selalu berupaya menjaga, melindungi, membimbing, 
mengajari, melatih, membantu atau memberikan segala yang 
terbaik bagi anak didiknya. Atas dasar kasih sayang ini pendidik akan 
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rela berkorban demi kepentingan anak didiknya, sekalipun tanpa 
"imbalan". Sebaliknya, apabila motif pendidik bukan atas dasar 
kasih sayang, misalnya karena gaji atau imbalan lainnya maka 
apabila gaji atau imbalan tersebut kurang atau tidak ada maka 
pendidik cenderung akan kurang atau bahkan tidak akan 
memberikan bimbingan dan tindakan-tindakan lainnya demi 
kepentingan anak. 

  Pendidik harus percaya bahwa anak didiknya akan mampu 
berdiri sendiri, pendidik harus percaya bahwa lambat laun anak akan 
mampu mencapai kedewasaannya. Kepercayaan ini akan memberi 
dorongan, keberanian, keyakinan dan keinginan pada diri anak 
untuk berusaha agar menjadi dewasa. Oleh karena kasih sayangnya, 
pendidik akan melindungi, membantu dan melakukan tindakan-
tindakan lainnya demi anak didiknya-Namun, pendidik pun percaya 
bahwa anak akan mampu berdiri sendiri (dewasa) maka pendidik 
juga akan memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar 
mandiri, untuk belajar melindungi atau membantu diri sendiri. 
Pendidik akan memberikan "pengawasan" yang wajar sehingga 
anak tetap bebas dan berani mengambil keputusan atau 
menentukan sikap tindakannya   sendiri.   Sebaliknya,   apabila   
pendidik  tidak   memiliki kepercayaan bahwa anak akan mampu 
mandiri maka pendidik akan selalu  membantu, melindungi dan 
memberikan "pengawasan" yang berlebihan. Akibatnya, anak tidak 
akan merasa bebas, akan menjadi pengecut. Pada khirnya anak 
mengalami kesulitan dalam mencapai kedewasaannya. 

  Pendidik seharusnya adalah orang dewasa, artinya orang yang 
mampu menentukan diri atas tanggung jawab sendiri, dan turut 
serta secara konstruktif dalam kehidupan masyarakat di mana ia 
hidup. Kedewasaan ini merupakan bentuk yang mempunyai 2 arti, 
yaitu: 

 1.  individuasi, artinya bahwa orang dewasa itu telah menjadi 
manusia tertentu; 

 2. sebagai kesatuan nilai-nilai dan norma-norma yang 
diidentifikasikan oleh manusia tertentu tadi. 

  Orang dewasa adalah orang yang sudah jelas siapa 
sesungguhnya dia; ia mempunyai kelebihan pengetahuan, 
keterampilan, sikap, nilai, dan norma dibanding anak, yang sudah 
direalisasikan dalam setiap perbuatannya. Dengan kata lain semua 
itu sudah terintegrasi dalam dirinya. Dalam pergaulan pendidikan, 
terintegrasinya pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai dan norma 
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ini sangatlah ideal. Sebab hal ini merupakan cara atau metode 
mendidik dalam mempengaruhi anak didik yang akan 'turut 
menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan. M.J. 
Langeveld (1980) mengemukakan bahwa cara mendidik itu memang 
dapat dipelajari sebagai suatu cara, dan cara mendidik itu 
merupakan cara pribadi seseorang pendidik tertentu. Namun, ia pun 
menegaskan bahwa pendidik melakukan tindakan pendidikan 
dengan nilai-nilai pilihannya berdasarkan mutu nilai itu sepanjang ia 
dapat mempersatukan diri dengan nilai-nilai itu. Pendidik 
merupakan anak didiknya. Berdasarkan prinsip itu jelaslah kiranya 
bagi. 

  Pada bahwa pendidikan susila yang dilakukan oleh orang yang 
asusila, d'kan disiplin yang dilakukan oleh orang yang tidak 
berdisiplin, tidak sanggup menciptakan syarat positif bagi 
perkembangan anak untuk jadi orang bersusila atau orang 
berdisiplin. Apalagi jika hal ini kita dan dengan sifat kecenderungan   
anak   untuk   melakukan   imitasi. Kan anak cenderung untuk meniru 
apa yang diperbuat orang lain atau dalam pergaulan pendidikan, 
sebagai pemangku kewibawaan, pendidik harus 
mengidentifikasikan diri terhadap anak didik sebagai penerirna 
kewibawaan. Ini berarti bahwa pendidik harus bertindak dengan 
memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai karakteristik 
anak (seperti tingkat kemampuan berpikir anak, minat anak, bakat 
anak, dunia anak dan sebagainya), kepentingan anak, keselamatan 
dan kebahagiaan anak. Karena itu, pendidik memilih dan melakukan 
segala tindakan pendidikan bukan atas dasar tingkat kemampuan 
berpikir pendidik, tidak semata-mata demi kepentingan pendidik, 
melainkan demi anak didik. Karena itu, pendidik hendaknya mampu 
mewakili kata hati dan penyelenggara kepentingan anak dan 
pendidik bertanggung-jawab atas pendidikan anak. 

  Terdapat hubungan erat antara kewibawaan dan tanggung 
jawab sebagai ciri orang dewasa. Di satu pihak, pendidik haruslah 
orang dewasa, dan tanggung jawab pendidikan ada pada orang 
dewasa. Di pihak lain pendidikan diarahkan agar anak didik 
mencapai kedewasaannya, artinya agar anak mampu mandiri atas 
dasar tanggung jawab sendiri. Sehubungan dengan ini maka lambat 
laun pendidik harus mengalihkan tanggung jawab ini kepada anak 
didik. Apabila hal ini diabaikan maka anak didik akan tetap tinggal 
sebagai orang yang tidak dewasa. 
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  Permasalahan selanjutnya, bagaimana mungkin anak didik akan 
menurut kepada pendidik dalam rangka mencapai kedewasaannya? 
Pertama-tama perlu ditegaskan bahwa penyadaran hubungan 
kewibawaan baru tercapai apabila anak telah mampu memahami 
bahasa. Melalui bahasa pendidik menyampaikan saran, suruhan, 
larangan, petunjuk-petunjuk atau pesan-pesan tentang apa yang 
seharusnya dan apa yang tidak seharusnya diperbuat anak. Melalui 
bahasa pula anak akan memahami petunjuk, pesan, saran, suruhan, 
larangan dari pendidik. Lebih dari itu, dengan bahasa anak pun akan 
sampai pada pemahaman tentang motif dari berbagai tindakan 
pendidik. Penguasaan bahasa akan menjembatani "bertemunya" 
pendidik dengan anak didik secara pribadi. Menurut M.J. Langeveld 
(1980): "pemahaman bahasa untuk tiba pada kepenurutan atas 
dasar pengakuan kewibawaan telah mulai muncul (dalam bentuk 
yang sederhana) pada anak usia 3,5 tahun. Pada usia 5 tahun dan 
pada usia sekolah pengakuan kewibawaan itu akan kelihatan lebih 
jelas lagi, sedangkan pada usia pubertas karena "aku" si anak 
mempunyai peranan besar maka sering terjadi krisis kewibawaan". 

  Dalam uraian di atas tersirat makna bahwa pendidik perlu 
beridentifikasi kepada anak didiknya. Dalam melakukan tindakan-
tindakan pendidikan, lain harus memperhatikan dan 
mempertimbangkan kemampuan berpikiran kepentingan anak, 
keselamatan dan kebahagiaan anak, pendidik juga harus 
menggunakan bahasa sesuai dengan taraf kemampuan anak 
berbahasa bahasa anak). Ini diperlukan agar anak memahami pesan 
dari tindakan-tindakan pendidik, tujuan pendidik, dan bahkan 
memahami pula motif dari tindakan-tindakan pendidik tersebut. 

  Dalam pergaulan pendidikan, kasih sayang sebagai motif 
intrinsik nendidik yang telah dipahami anak didik akan menimbulkan 
kepercayaan pada diri anak didik kepada pendidiknya. Anak didik 
percaya bahwa pendidiknya adalah orang yang baik dan 
bertanggung jawab sehingga anak didik berani mempertaruhkan 
diri dan mempertaruhkan masa depan kepada pendidiknya. Anak 
didik percaya bahwa pendidiknya menguasai berbagai hal sehingga 
ia merasa pantas untuk berguru kepadanya. Anak didik percaya 
bahwa pendidik akan membantu mengantarkannya kepada 
kedewasaan. Kepercayaan anak didik ini sungguh berharga dan 
tidak boleh disia-siakan oleh pendidik. Sebab, kepercayaan ini 
menyangkut nasib anak di masa depan yang harus dapat 
dipertanggungjawabkan oleh pendidik. Di samping itu, kepercayaan 
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anak kepada pendidik merupakan dasar kepenurutan anak kepada 
pendidik. Jika anak didik tidak mempunyai kepercayaan kepada 
pendidiknya, sebaik apa pun pengaruh yang diberikan pendidik 
cenderung akan ditolak anak didik. Karena itu, dalam hubungan 
kewibawaan selain perlu adanya kepercayaan dari pendidik kepada 
anak didik, perlu pula adanya kepercayaan dari anak didik kepada 
pendidik. 

  Kepercayaan anak didik kepada pendidik mungkin akan hilang 
seandainya pendidik belum dewasa. Maksudnya bahwa pendidik itu 
tidak mempunyai kelebihan dalam berbagai hal, seperti 
pengetahuan, keterampilan. Terutama apabila nilai-nilai dan norma-
norma belum terintegrasi pada diri Pendidik. Guru yang 
mengajarkan hidup bersih dan menyuruh anak untuk membuang 
sampah pada tempatnya, akan dianggap tidak adil atau bahkan 
dianggap bohong oleh anak apabila anak tahu bahwa gurunya pun 
tidak membuang sampah pada tempatnya. Hal semacam ini 
cenderung akan roenimbulkan ketidakpercayaan dan penolakan 
anak didik terhadap pengaruh yang diberikan guru karena itu guru 
tidak akan berwibawa lagi di hadapan anak didiknya. Bahaya lain 
yang mungkin timbul akibat belum  mengintegrasinya nilai-nilai dan 
norma-norma pada diri guru (pendidik) adalah  anak akan menru 
perbuatan-perbuatan yang tidak baik dari gurunya. Guru atau 
pendidik akan menjadi model atau teladan bagi anak karena itu 
perbuatan pendidik dalam kegiatan pendidikan dan dalam 
kehidupan sehari-hari harus sudah merupakan perwujudan nilai-nilai 
dan norma-norma yang diakui. 

  Apabila kepercayaan sudah muncul pada diri anak didik dan 
pendidik sudah menjadi teladan bagi anak didik, anak didik akan 
melakukan identiflkasi atau beridentiflkasi, yaitu suatu upaya yang 
dilakukan anak untuk "menyamakan" diri dengan pendidiknya. Pada 
awalnya anak yang melakukan identiflkasi tidak memperhitungkan 
dirinya sama sekali, atau melakukannya atas dasar simpati kepada 
pemangku kewibawaan yang menjadi objek identiflkasinya. Oleh 
karena anak melepaskan peranan dirinya itu maka anak sepenuhnya 
akan menurut kepada pendidiknya. Jadi, kepenurutan anak ini tiada 
lain karena adanya "pengaruh ikatan pribadi" antara anak didik 
dengan pendidiknya. "Pengaruh ikatan pribadi" ini dapat 
memunculkan dua kemungkinan sifat kepenurutan anak kepada 
pendidik, yaitu (1) kepenurutan pasif, dan (2) kepenurutan aktif. 
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  Kepenurutan yang bersifat pasif biasanya terjadi pada anak 
yang belum paham betul akan nilai-nilai dan norma-norma. Jadi, 
pada awalnya kepenurutan anak itu akan dilakukan karena anak 
percaya kepada pendidiknya, lalu "ketularan perasaan" sehingga 
muncul simpati, atas dasar itu anak menurut kepada pendidik secara 
pasif. Kepenurutan seperti ini pada masa tertentu memang 
diperlukan. Akan tetapi, kepenurutan yang bersifat pasif ini 
berlangsung terus-menerus seiring dengan perkembangan usia 
anak, hal ini juga akan berbahaya. Kemungkinan anak hanya akan 
menjadi pengekor, ia menurut tanpa kritis, tanpa 
mempertimbangkan keberadaannya sebagai pribadi dan 
kebebasannya, dan tanpa mempertimbangkan akan hak dan 
kewajibannya. Kepenurutan yang bersifat pasif seperti ini oleh M.J. 
Langeveld (1980) dipandang sebagai hasil semu dari upaya 
pendidikan. Karena itu dalam rangka pendidikan, selanjutnya 
diharapkan dan harus diwujudkan kepenurutan yang bersifat aktif. 
Artinya, identiflkasi atau kepenurutan oleh anak dalam hubungan 
kewibawaan itu harus makin terlepas dari pribadi pendidik dan 
makin lama makin diarahkan pada identiflkasi atau kepenurutan 
kepada norma-norma dan nilai-nilai. Berdasarkan kebebasannya 
sebagai pribadi, atas dasar hak, kewajiban dan tanggung jawabnya 
makin lama anak didik harus mampu melepaskan diri dari 
pendidiknya dan berdiri sendiri. Penerimaan kewibawaan itu 
berubah menjadi pengakuan serta penerimaan nilai-nilai dan norma-
norma hidup yang direalisasikan oleh anak didik itu sendiri. Jadi, 
pada akhirnya kepenurutan anak itu bukan lagi atas "pengaruh 
ikatan pribadi" dengan pendidiknya, melainkan atas dasar nilai-nilai 
dan norma-norma yang selalu direalisasikan pendidik dalam 
kehidupannya. Sehubungan dengan ini M. J. Langeveld (1980) 
menyatakan bahwa "pelaksanaan kewibawaan pendidikan itu 
menurut relasi norma pada pribadi pendidik". Hasil dari kepenurutan 
yang bersifat aktif inilah yang disebut sebagai hasil upaya 
pendidikan yang sesungguhnya, sebab dengan demikian anak 
mencapai kedewasaannya. 

  Kewibawaan sangat diperlukan dan harus ada dalam pergaulan 
pendidikan. Ada dua alasan mengenai harus adanya kewibawaan 
dalam pergaulan pendidikan: 

 1.  Apabila kewibawaan tidak ada maka suatu perintah, ajakan, 
petunjuk, dan tindakan-tindakan lainnya dari pendidik akan 
dituruti oleh anak hanya atas dasar "pengaruh keterikatan anak 
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kepada pendidiknya". Karena itu anak didik tidak akan pernah 
menjadi dewasa, ia akan tetap tak terdidik. 

 2.  Apabila kewibawaan tidak ada maka kepenurutan anak akan 
terjadi berkat pemahaman anak atas pengalamannya sendiri. 
Jika demikian halnya berarti anak sudah mampu berdiri sendiri 
(dewasa), dan ini bertentangan dengan keadaan anak yang 
sebenarnya. 

  Berdasarkan alasan itu M.J. Langeveld (1980) mengemukakan 
bahwa "adanya kewibawaan itu menciptakan kemungkinan orang 
dewasa memberikan bantuan kepada orang yang masih belum 
dewasa" karena itu "kewibawaan ialah syarat mutlak (conditio sine 
qua nori) untuk pendidikan". 

  Tanggung Jawab Pendidikan. Dari semua uraian di atas, dapat 
kita pahami bahwa dalam situasi pendidikan yang terjadi dalam 
pergaulan antara orang dewasa (pendidik) dengan anak didik 
(orang yang belum dewasa atau peserta didik) pada awalnya 
tanggung jawab berada pada orang dewasa Pendidik). Namun, 
seiring dengan perkembangan kedewasaan anak didik, lambat laun 
tanggung jawab itu dialihkan oleh pendidik kepada anak didik. 
Sebaiknya, lambat laun anak didik pun berusaha merebut atau 
menerima tanggung jawab tersebut.  Akhirnya,  anak tidak  lagi  
tergantung kepada pendidik, ia akhirnya mampu berdiri sendiri 
(dewasa). Selain itu dapat pula dipahami bahwa kewibawaan itu 
bersifat bipolaritet atau berada pada ketegangan polair (M.J 
langeveld, 1980) yaitu di satu pihak penididik menuntut penurutan 
dari anak didik, di pihak lain  pendidik mengakui bahwa anak didik 
harus mampu berdiri sendiri. Namun demikian, hal ini adalh wajar 
adanya, dan dapat di selesaikan dengan adanya percaya 
mempercayai antara pendidik dan anak didik yang muncni atas 
dasar kasih sayang. 

 
 
LATIHAN 
 Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, 
kerjakanlah latihan berikut! 
 Proses pendidikan berlangsung dalam pergaulan (interaksi social) 
antara orang dewasa dengan anak atau orang yang belum dewasa, tetapi 
proses pendidikan bukanlah proses pembentuakan seseoarang anak oleh 
orang dewasa. Mengapa? Jelaskan! 
 



 

189 Landasan Pendidikan  

Petunjuk Jawaban latihan. 
 Untuk menjawab pertanyaan di atas Anda perlu mengingat  kembali 
konsep tentang proses pendidikan dan hakikat anak didik (peserta didik). 
 
RANGKUMAN 
 Proses pendidikan berlangsung dalam pergaulan (interaksi sosial) 
tara pendidik dengan peserta didik dengan menggunakan isi, metode, dan 
alat pendidikan tertentu yang berlangsung dalam suatu lingkungan ntuk 
mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Karakteristik 
nergaulan yang mengandung situasi pendidikan sebagai suatu proses 
pendidikan adalah (1) adanya upaya mempengaruhi, (2) pengaruh itu 
datangnya dari orang dewasa yang ditujukan kepada anak (orang yang 
belum dewasa) agar mencapai kedewasaan. Kewajaran (wajar) dan 
ketegasan (tegas) merupakan 2 sifat yang harus diperhatikan dalam 
mengubah situasi pergaulan biasa ke dalam situasi pendidikan. Proses 
pendidikan bukanlah pembentukan seseorang, melainkan upaya 
pengembangan potensi peserta didik atas dasar kedaulatan peserta didik 
dan kewibawaan pendidik. Kewibawaan merupakan syarat mutlak proses 
pendidikan, syarat tekniknya adalah kepercayaan, sedangkan dasarnya 
(motif intrinsik yang harus ada pada pendidik) adalah kasih sayang. 
Faktor-faktor yang menentukan kewibawaan pendidik adalah kasih 
sayang terhadap anak, kepercayaan bahwa anak akan mampu dewasa, 
kedewasaan, identifikasi terhadap anak, dan tanggung jawab pendidikan. 
Di pihak lain, kepenurutan atau menurutnya anak didik (peserta didik) 
kepada pendidik akan ditentukan oleh faktor kemampuan anak dalam 
memahami bahasa, kepercayaan anak kepada pendidik, kebebasan anak 
untuk menentukan sikap, perbuatan dan masa depannya, identifikasi, 
imitasi dan simpati. Tanggung jawab pendidikan pada mulanya berada di 
tangan orang dewasa (pendidik), tetapi lambat laun seiring 
perkembangan kedewasaan peserta didik tanggung jawab tersebut 
diserahkan dan diraih oleh peserta didik. 
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TES FORMATIF 2 
Pilihlah satu jawaban yang paling tepat. 
1. Unsur pendidikan yang berfungsi sebagai pemberi arah bagi semua 

kegiatan dalam proses pendidikan adalah .... 
a. Isi atau materi pendidikan 
b. Pendidik 
c. Tujuan pendidikan 
d. Metode dan alat pendidikan 
e. Lingkungan pendidikan 

2. Tugas seorang pendidik dalam proses pendidikan adalah.... 
a. Sebagai pemberi arah bagi semua kegiatan dalam proses 

pendidikan 
b. Memfasilitasi peserta didik untuk mendapatkan materi 

pendidikan 
c. Membantu peserta didik untuk menyelesaikan persoalan 
d. Memberi materi pelajaran pada peserta didik 
e. Mempersiapkan materi pelajaran untuk peserta didik 

3. Gejala pendidikan dapat terlaksana dalam suatu lingkungan 
pergaulan. Pada lingkungan pergaulan manakah proses pendidikan 
dapat terlaksana? .... 
a. Pergaulan antara orang dewasa dengan orang dewasa 
b. Pergaulan antara orang dewasa dengan lingkungan 
c. Pergaulan antara anak dengan anak 
d. Pergaulan antara anak dengan lingkungan 
e. Pergaulan antara orang dewasa dengan anak 

4. Sifat yang harus diperhatikan pendidik saat akan mengubah situasi 
pergaulan biasa menjadi situasi pendidikan adalah .... 
a. Wajar dan tegas 
b. Wajar dan santai 
c. Wajar dan disiplin 
d. Tegas dan disiplin 
e. Tegas dan tanggung jawab 

5. Berikut ini adalah contoh pergaulan dalam situasi pendidikan,      
yaitu .... 
a. Seorang bapak sedang menonton TV bersama anaknya 
b. Seorang ibu meminta anaknya membuang sampah pada 

tempatnya 
c. Dua orang anak yang sedang bermain catur 
d. Ibu-ibu yang sedang berbincang-bincanu 
e. Bapak-bapak sedang bekerja bhakti 
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6. Berikut ini yang merupakan faktor menentukan kewibawaan 

pendidik adalah .... 
a. Peraturan yang dibuat oleh pendidik 
b. Isi dan materi yang dibawakan pendidik 
c. Hukuman dan sangsi dari pendidik 
d. Kedewasaan pendidik 
e. Kedisiplinan pendidik 

7. Dalam pergaulan pendidikan. Motif intrinsik yang perlu ada dalam 
diri pendidik adalah 
a. Kewibawaan sebagai pendidik 
b. Kasih sayang pada anak didik 
c. Keberanian menyampaikan pendapat 
d. Kejujuran dalam berucap 
e. Ketelitian dalam bersikap 

8. Pendidik harus percaya bahwa anak didiknya akan mampu berdiri 
sendiri. Implikasi dari pernyataan tersebut adalah .... 
a. pendidik memberikan pengawasan secara wajar pada peserta 

didik 
b. pendidik melindungi peserta didik 
c. pendidik memberikan berbagai nasihat pada peserta didik 
d. Pendidik mengenalkan berbagai peraturan dan hukuman pada 

peserta didik 
e. Pendidik selalu membantu peserta didik 

9. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kepenurutan atau 
menurutnya peserta didik kepada pendidiknya adalah .... 
a. Tingkat kedisiplinan pendidik 
b. Materi yang dibawakan oleh pendidik 
c. Tingkat pengetahuan pendidik 
d. Motivasi dari dalam diri peserta didik 
e. Kemampuan peserta didik memahami bahasa 

10. Dalam pergaulan pendidikan, pendidik harus mengidentifikasikan 
diri terhadap anak didik. Maksud dari pernyataan diatas adalah .... 
a. Setiap tindakan pendidik harus memperhatikan kemauan 

peserta didik 
b. Dalam bertindak pendidik harus mempertimbangkan karak-

teristik peserta didik 
c. Dalam bertindak pendidik harus mempertimbangkan kepen-

tingan pendidik 
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d. Dalam tindakan pendidik didasarkan atas tingkat kemampuan 
pendidik 

e. Setiap tindakan pendidik disesuaikan dengan kepentingan 
pendidik 

  
 Cocokanlah jawaban Anda dengan kunci jawaban Tes Formatif 2 
yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. 
Kemudian, gunakan runus berikut untuk mengetahui tingkat penguasan 
Anda terhadap materi Kegiatan belajar 2. 

 
Tingkat penguasan = Jumlah jawaban yang benar x 100% 
                                               Jumlah soal 
 Arti tingkat penguasaan:  

 90 - 100%  = baik sekali  
 80 - 89%  = baik  
 70 - 79%  =  cukup  
      <70% = kurang 
 
 Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat 
meneruskan dengan Modul selanjutnya. Bagus! Jika masih di bawah 80%, 
Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang 
belum dikuasai. 
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Glosarium 
 

Credential     :  surat kepercayaan, sertifikat atau ijazah. 
Imitasi    :  proses meniru yang dilakukan seseorang 

terhadap orang lain 
Identifikasi    :  proses menyamakan atau menyesuaikan dari 

terhadap orang atau kelompok atau nilai-nilai 
yang diterima dan maksud-maksud orang lain 
terhadap dirinya. 

Kodrat alam    :  kekuatan lahir batin yang dimiliki anak; minat 
dan bakat anak yang dibawa sejak kelahiran 

Kepenurutan pasif :  menurutnya seseorang (anak) kepada orang lain 
atas dasar keterpaksaan atau ketakutan. 

Kepenurutan aktif  :  menurutnya seseorang (anak) kepada orang lain 
atas dasar kebebasan nya atau keikhlasannya. 

Lingkungan pendidikan :  suatu latar tempat berlangsungnya pendidikan 
dengan segala situasi dan kondisi sosial 
budayanya. 

Pendidikan informal  :  pendidikan yang berlangsung dalam lingkungan 
keluarga 

Pendidikan formal  : pendidikan secara terstruktur dan berjenjang 
yang berlangsung di lingkungan sekolah. 

Pendidikan nonformal : pendidikan yang dapat dilakukan secara 
terstruktur dan berjenjang ataupun tidak secara 
terstruktur dan tidak berjenjang yang 
diselenggarakan di luar keluarga dan diluar 
sekolah atau dilaksanakan di dalam masyarakat. 

Simpati     :  suatu keadaan seseorang yang ikut merasakan 
tentang apa yang dialami dan dirasakan oleh 
orang lain. 
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MODUL  4 
Gerakan-gerakan Pendidikan 

 
PENDAHULUAN 

 
 Masyarakat kadang terombang-ambing di antara dun 
kecenderungan. Di satu pihak ada yang mau mempertahankan nilai-nilai 
budaya lama, di pihak lain ingin mengadakan perubahan atau 
menciptakan hal-hal baru. Sepertinya terdapat pergolakan yang tak 
kunjung reda antara tradisi dan Perubahan, yang tentu saja berimplikasi 
terhadap pendidikan. Berdasarkan apa yang terjadi di dalam masyarakat 
sebagai akibat dari pendidikan yang  telah dilaksanakannya, dan 
berlandaskan pada pandangan filsafat tertentu, uncullah aliran-aliran 
filsafat atau gerakan-gerakan pendidikan sebagai reaksi terhadap konsep 
dan praktik pendidikan yang mendahuluinya, yang enawarkan solusi demi 
pemecahan masalah yang telah timbul. Tiap aliran  mempunyai  
pandangan  yang  berbeda-beda  mengenai  pendidikan  dalam annya 
dengan  masyarakat dan kebudayaannya.  Sekaitan dengan  itu, didik dan  
calon  pendidik perlu   mengkajinya agar memiliki  asumsi filosofis yang 
jelas tentang peranan pendidikan dalam hubungannya dengan 
masyarakat dan kebudayaannya. 
 Modul ini akan membantu Anda untuk memahami berbagai ajaran 
filsafat atau gerakan pendidikan. Hal ini berkenaan dengan landasan-
landasan filsafat umum setiap aliran, dan implikasinya terhadap 
pendidikan. Dengan demikian akan menjadi jelas landasan filosofisnya 
berkenaan dengan konsen pendidikan yang disarankan suatu aliran 
filsafat tertentu. Semua ini akan menjadi masukan bagi Anda dalam 
membangun asurnsi berpikir dan bertindak dalam rangka pendidikan. 
 Materi modul ini terdiri atas dua subpokok bahasan. Subpokok 
bahasan pertama membahas aliran Progresivisme dan Essensialisme, 
sedangkan subpokok bahasan kedua membahas Perenialisme dan 
Konstruktivisrne. Setiap subpokok bahasan menguraikan tentang 
pandangan ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya, serta 
implikasinya terhadap pendidikan yang meliputi: pengertian pendidikan, 
tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, metode pendidikan, peranan 
pendidik dan peranan peserta didik. 
 Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan 
pandangan berbagai aliran filsafat pendidikan. Demi mencapai tujuan itu, 
Anda perlu dapat melakukan hal-hal berikut:  
1.    menjelaskan pandangan filsafat pendidikan Progresivisme; 
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2.     menjelaskan pandangan filsafat pendidikan Essensialisme; 
3.     menjelaskan pandangan filsafat pendidikan Perenialisme; 
4.     menjelaskan pandangan filsafat pendidikan Konstruktivisrne. 
 Materi modul disusun menjadi dua kegiatan belajar sebagai berikut.  
 Kegiatan Belajar  1 : Progresivisme dan Essensialisme.  
 Kegiatan Belajar  2 : Perenialisme dan Konstruktivisrne. 
 
Petunjuk Belajar 
 Untuk dapat memahami materi modul ini dengan baik serta 
mencapai kompetensi yang diharapkan, gunakan strategi belajar berikut 
ini.  
1. Sebelum membaca modul ini, pelajari terlebih dahulu glosarium 

akhir modul yang memuat istilah-istilah khusus yang digunakan 
modul ini. 

2. Baca materi modul dengan saksama, tambahkan catatan pinggir, 
berupa tanda tanya, pertanyaan, konsep lain yang relevan. sesuai 
pemikiran yang muncul. Dalam menjelaskan suatu aliran filsafat 
pendidikan kadang digunakan istilah tertentu, pahami hal tersebut 
sesuai konteks  pembahasannya. 

3. Pandangan filsafat umum setiap  aliran  filsafat pendidikan  (konsep 
ontologi, epistemologi, dan aksiologi) hendaknya dipahami terlebih 
dahulu  sebelum    memahami    pandangan pendidikannya. Sebab 
pandangan pendidikan setiap aliran hakikatnya merupakan implikasi 
dari pandangan filsafat umumnya. 

4. Cermati dan kerjakan tugas yang diberikan. Dalam mengerjakan 
tugas tersebut, gunakan pengetahuan yang telah Anda kuasai 
sebelumnya pengetahuan dan pengalaman Anda sehari-hari akan 
dapat membantu  

5. Kerjakan tes formatif seoptimal mungkin, dan gunakan rambu-
rambu jawaban untuk membuat penilaian sudah atau belum 
memadainya jawaban Anda. 

6. Buat catatan khusus hasil diskusi dalam tutorial tatap muka dan 
tutorial elektromk, untuk digunakan dalam pembuatan tugas kuliah 
dan ujian akhir mata kuliah. 

 
Selamat belajar, semoga sukses! 
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KEGIATAN   BELAJAR 1 
Progresivisme dan Esensialisme 

 
 Dalam kegiatan belajar ini Anda akan mengkaji dua aliran 
pendidikan, yaitu Progresivisme dan Esensialisme. Pokok-pokok 
permasalahan yang akan Anda kaji dari masing-masing aliran berkenaan 
dengan latar belakangnya, filsafat pendukungnya, asumsi-asumsi filsafat 
umumnya, dan konsep pendidikannya sebagai implikasi dari konsep 
filsafat umum masing-masing aliran filsafat. Dengan demikian, setelah 
mempelajari kegiatan belajar satu ini Anda akan dapat menjelaskan 
pandangan aliran filsafat pendidikan Progresivisme dan Esensialisme. 

 
A.    PROGRESIVISME 
 1.    Latar Belakang 
   Progresivisme yang lahir sekitar abad ke-20 merupakan 

filsafat yang bermuara pada aliran filsafat pragmatisme yang 
diperkenalkan oleh William James (1842-1910) dan John Dewey 
(1859- 1952), yang menitikberatkan pada segi manfaat bagi 
hidup praktis. 

   Filsafat progressivisme dipengaruhi oleh ide-ide dasar 
filsafat pragmatisme dimana telah memberikan konsep dasar 
dengan azas yang utama yaitu manusia dalam hidupnya untuk 
tetap survive terhadap semua tantangan, harus pragmatis 
memandang sesuatu dari segi manfaatnya. 

   Pihak tertentu memandang Progresivisme sebagai suatu 
aliran filsafat pendidikan, tetapi ada pula yang memandangnya 
sebagai suatu gerakan pendidikan. Namun demikian, yang jelas 
bahwa Progresivisme adalah gerakan pendidikan yang 
dilakukan oleh suatu perkumpulan yang dilandasi konsep-
konsep filsafat tertentu, dan sangat berpengaruh dalam 
pendidikan bangsa Amerika pada permulaan abad kedua puluh. 
Perkumpulan Pendidikan Progresivisme (The Progressive 
Education Association) didirikan pada tahun 1918, selama dua 
puluh tahun atau lebih Progresivisme merupakan "jiwa" yang 
merasuki pendidikan bangsa Amerika. 

   Progresivisme memberikan perlawanan terhadap 
fonnalisme yang berlebihan dan membosankan dari sekolah 
atau pendidikan yang tradisional. Contohnya, Progresivisme 
menolak pendidikan yang bersifat otoriter, menolak 
penekanan atas disiplin yang keras, menolak cara-cara belajar 
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yang bersifat pasif, menolak konsep dan cara-cara pendidikan 
yang hanya berperan untuk mentransfer kebudayaan 
masyarakat kepada generasi muda, dan berbagai hal lainnya 
yang dipandang tidak berarti. Progresivisme anti terhadap 
otoritarianisme dan absolutisme dalam berbagai bidang 
kehidupan terutama dalam bidang kehidupan agama, moral, 
sosial, politik, dan dan pengetahuan. Karena itu, Progresivisme 
menyampaikan seruan kepada para guru "We all desire 
progress, and hope for progress ran high immediate'; after the 
first World War". Kita semua membutuhkan kemajuan, & untuk 
maju secara cepat setelah perang dunia pertama (Henderson, 
1959).  Progresivisme melancarkan suatu gerakan untuk 
perubahan sosial dan dengan penekanan pada perkembangan 
individual, dan mencakup cita-cita seperti cooperation,   yaitu   
kerja  sama  dalam   berbagai   aspek kehidupan, sharing, yaitu 
berbagi peran dan turut ambil bagian dalam berbagai kegiatan, 
dan adjustment, yaitu fleksibel untuk dapat menyesuaikan 
(jangan berbagai perubahan yang terjadi. Sebab itulah 
Progresivis menjadi populer, banyak para guru di Amerika pada 
saat itu menjadi pendukungnya. 

   Pada awal tahun 1944 The Progressive Education Association 
diusulkan untuk berubah nama menjadi The American Education 
Fellowship. Progresivisme mengalami kemunduran setelah Uni 
Soviet meluncurkan Sputnik. Namun demikian, gerakan ini 
tidaklah mati, sebab masih terus dilanjutkan melalui kerja 
individual oleh para pendukungnya seperti dilakukan oleh; 
George Axtelle, William O. Stanley, Ernest Bayles, Lawrence G. 
Thomas, dan Frederich C. Neff. 

   Filsafat progressivisme telah memberikan kontribusi yang 
besar di dunia pendidikan, dimana telah meletakkan dasar-
dasar kemerdekaan dan kebebasan kepada peserta didik. Anak 
didik diberikan kebebasan secara fisik maupun cara berfikir, 
guna mengembangakan bakat, kreatifitas dan kemampuan 
yang terpendam dalam dirinya tanpa terhambat oleh rintangan 
yang dibuat oleh orang lain. Berdasarkan pandangan di atas 
maka sangat jelas sekali bahwa filsafat progressivisme 
bermaksud menjadikan anak didik yang memiliki kualitas dan 
terus maju sebagai generasi yang akan menjawab tantangan 
zaman peradaban baru. 
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 2.    Filsafat Pendukung yang Melandasi 
   Progresivisme didukung atau dilandasi oleh filsafat 

Pragmatisme dari John Dewey (1859-1952). Dewey memang 
merupakan orang yang paling dikenal mempengaruhi dan 
berperan dalam rangka pendirian serta perkembangan 
Progresivisme. Apabila ditelusuri, konsep-konsep filsafat yang 
melandasi Progresivisme bahkan berasal dari para filsuf yang 
hidup pada zaman Yunani Kuno dan para filsuf lainnya yang 
hidup kemudian, seperti Heraklitos (536-470 SM), Socrates 
(470-399 SM), Phitagoras (480-410 SM), W. James (1842-1910), 
Francis Bacon (1561-1626), Jean deques Rousseau (1712-1778), 
Immanuel Kant (1724-1804), Hegel (1770-1831). Selain itu tokoh-
tokoh pelopor bangsa Amerika, seperti Benjamin Franklin, 
Thomas Paine, dan Thomas Jefferson pun telah mempengaruhi 
Perkembangan Progresivisme. 

 
3. Pandangan Ontologis  

a. Evolusionistis dan Pluralistis 
    Progresivisme bersifat anti metafisika. Alam semesta 

yang disebut dunia memang diakui adanya sebagai suatu 
realita, tetapi hal ini tidak dipandang sebagai sesuatu yang 
bersifat substansial.  Realitas tidak ditafsirkan sebagai spirit, 
atau ide, atau atom, atau tanah yang tergolong ke dalam 
doktrin metafisika, melainkan ditafsirkan sebagai suatu 
kenyataan di mana manusia berada, hidup, dan proses 
kehidupan terus berlangsung. Progresivisme memandang 
eksistensi alam atau dunia dari sudut prosesnya. John 
Dewey dalam bukunya "Creative Intelligence" (1917) 
menyatakan bahwa ".... sifat utama Pragmatisme mengenai 
realita, sebenarnya dapat dikatakan dengan tepat bahwa 
tiada teori realita yang umum .... Teori demikian adalah 
tidak mungkin dan tidak perlu" (J. Donald Butler, 1968). 
Sejalan dengan ini menurut Progresivisme tidak ada realitas 
yang umum, yang ada hanyalah realitas khusus atau 
individual. Realitas tersebut diyakini tidak menetap alias 
selalu dalam proses perubahan. Implikasinya, realitas 
tidaklah kekal, tidak lengkap, dan tidak mempunyai 
kepastian. Realitas pada dasarnya pluralisms, dan karena 
terus berubah maka ia memiliki akhir dalam proses 
penibahannya sendiri. 
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  b.   Manusia 
    Progresivisme memandang manusia sebagai subjek 

yang bebas dan memiliki potensi inteligensi (akal dan 
kecerdasan) sebagai instrumen untuk mampu menghadapi 
dan memecahkan berbagai masalah sehingga ia memiliki 
kemampuan untuk menghadapi dunia dan lingkungan 
hidupnya yang multikompleks, berubah dan berkembang. 
Intelegensi adalah alat untuk hidup, untuk kesejahteraan, 
untuk mengembangkan kepribadian manusia. 

    Manusia berinteraksi dengan lingkungannya 
(lingkungan fisik maupun sosial-budaya), keduanya saling 
mempengaruhi dalam proses perubahan, perkembangan. 
Dalam evolusinya manusia harus berjuang untuk tetap 
survive. 

 
  c.    Pengalaman sebagai realitas 
           Menurut Dewey, "pengalaman adalah key-concept, 

kunci pengertian manusia atas segala sesuatu. .... 
Pengalaman ialah suatu realita yang telah meresap dan 
membina pribadi" (Mohammad Noor Syam, 1984). 
Pengalaman adalah ciri dinamika hidup, sedangkan hidup 
adalah perjuangan, tindakan dan perbuatan, oleh sebab itu 
maka pengalaman adalah perjuangan pula. Oleh karena 
Realitas pada hakikatnya terus berubah, hidup itu pun 
selalu berubah. Dalam konteks ini bahwa kesempatan, 
sesuatu yang tidak terduga-duga, sesuatu yang baru, dan 
sesuatu yang tak teramalkan selalu ikut berperan dalam 
berbagai peristiwa kehidupan. Hidup penuh tantangan dan 
harus diselesaikan. Manusia, sebagaimana juga makhluk-
makhluk lain, akan tetap hidup  dan  berkembang jika ia 
mampu  berjuang mengatasi tatangan dan masalah yang 
datang silih berganti dalam proses perubahan terus terjadi. 
Asas ontologi ini jelas didasarkan atas pengalaman karena 
itu jelas bersumber dari teori evolusi. 

    Pengalaman manusia mempunyai empat karakteristik, 
yaitu spatial, mporal, dinamis dan pluralisms (Mohammad 
Noor Syam, 1984).  

   1)  Pengalaman itu spatial:  pengalaman selalu terjadi di 
suatu tempat tertentu dalam lingkungan hidup 
manusia. 
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   2) Pengalaman itu temporal: sebagaimana alam, 
kebudayaan, pengalaman pun selalu mengalami 
perkembangan dan perubahan dari waktu ke waktu. 

   3)  Pengalaman itu dinamis: hidup selalu dinamis menuntut 
adaptasi dan readaptasi dalam semua variasi perubahan 
yang terjadi terus-menerus. Realita itu menuntut 
tindakan-tindakan dinamis yang bersifat alternatif-
alternatif. 

   4)  Pengalaman itu pluralistis: pengalaman itu terjadi seluas 
adanya hubungan dan antaraksi dalam mana individu 
terlibat. Demikian pula subjek yang mengalami 
pengalaman itu, menangkapnya dengan seluruh 
kepribadiannya dengan rasa, karsa, pikir dan 
pancaindranya masing-masing sehingga pengalaman itu 
memang bersifat pluralistis. 

 
  d.  Pengalaman dan Pikiran 
    Manusia memiliki fungsi-fungsi jiwa yang dikenal 

sebagai pikiran (mind) sehingga ia mempunyai berbagai 
potensi intelegensi, seperti kecerdasan, kemampuan 
mengingat, imajinasi, membuat lambang atau simbol-
simbol, menghubung-hubungkan, merumuskan, 
memecahkan masalah, membuat gambaran masa depan. 
Semua itu memberikan kemungkinan ia dapat 
berkomunikasi atau berhubungan dengan orang lain dan 
lingkungan lain yang lebih luas. Dalam kegiatan sehari-hari, 
pikiran memberikan isi dan kemungkinan untuk berbuat. 

    Sebagaimana    dikemukakan    terdahulu,    pengalaman    
terjadi    bila berlangsung interaksi antara individu dengan 
lingkungannya. Pengalaman merupakan bagian perjuangan 
untuk hidup karena itu pengalaman menjadi berarti bagi 
manusia apabila dapat memberikan sumbangan bagi 
perjuangan tersebut. Untuk itu pengalaman harus diolah 
oleh pikiran. Sebaliknya, pikiran bukanlah sesuatu yang 
datang dengan sendirinya, melainkan harus dim-dalam 
pengalaman. 

         Pikiran bukan suatu entity tersendiri, demikian pula 
pengalaman melainkan terintegrasi dalam kepribadian. 
Terdapat kesatuan antara pikiran dengan pengalaman, 
adapun satunya pikiran dengan pengalaman adalah dalam 
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perbuatan praktis. Sebab itu, dalam hal ini manusialah yang 
berbuat yang bekerja, dan yang mengatasi masalah. 

 
4.    Pandangan Epistemologi 

  a.   Sumber pengetahuan 
    Progresivisme mengajarkan bahwa pengetahuan dapat 

diperoleh melalui pengalaman di mana manusia kontak 
langsung dengan segala realita dalam lingkungan hidupnya 
atau juga melalui pengalaman secara tidak langsung, yaitu 
melalui catatan-catatan yang diwariskan seperti buku atau 
literatur lainnya. 

    Proses memperoleh "tahu" dalam pengalaman manusia 
dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu immediate-experience 
dan mediate-experience (M. Noor Syam, 1984). Proses 
memperoleh "tahu" melalui immediate-experience, yaitu 
ketika seseorang memperoleh "tahu" (misal membaca 
koran) dalam keadaan relaks, tenang, tanpa beban 
psikologis, tanpa permasalahan atau berada dalam 
keseimbangan, sedangkan memperoleh "tahu" melalui 
mediate-experience yaitu ketika seseorang segera 
menjembatani antara keadaan kehilangan keseimbangan 
karena adanya masalah dengan adanya keseimbangan 
karena terpecahkannya masalah. Dalam konteks mediate-
experience pemecahan masalah (berpikir) dilakukan secara 
deduktif-induktif dan implementasi. Pola berpikir ini 
dilakukan melalui lima tahap, yaitu (1) menyadari adanya 
masalah; (2) merumuskan jawaban sementara atau 
hipotesis; (3) mengumpulkan data/pengalaman untuk 
menguji hipotesis; (4) melakukan generalisasi, menarik 
kesimpulan induktif dari pengalaman-pengalaman yang 
khusus; (5) menguji kesimpulan dan generalisasi dalam 
praktik yang nyata dalam masyarakat, implementasi 
(Madjid Noor, dkk, 1987). 

 
  b.  Kriteria "kebenaran" 
    Suatu pengetahuan dikatakan benar apabila dapat 

diverifikasi dan diaplikasikan atau diimplementasikan dalam 
kehidupan, adapun kriteria kebenarannya adalah    
workability (dapat dipraktikkan), satisfaction (memuaskan) 
dan result (memberikan hasil). 
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c. Sifat pengetahuan: relatif dan berubah 
    Pengetahuan diperoleh melalui pengalaman tentang 

fenomena karena f ornena realitas hakikatnya adalah 
berubah maka pengetahuan dan kebenaran pengetahuan 
pun akan berubah, dan ini berarti juga bersifat relatif. 
Bagaimanapun, pengetahuan dan kebenaran pengetahuan 
pada hari ini harus juga dipertimbangkan mungkin berubah 
esok hari. 

 5. Pandangan Aksiologi 
  a.   Sumber nilai: kondisi rill manusia/pengalaman 
    Progresivisme menafsirkan hakikat nilai (etika) secara 

empiris, yaitu berdasarkan pengalaman atau kondisi riil 
manusia. Nilai tidak diturunkan dari sesuatu yang bersifat 
nonempiris atau yang bersifat supernatural, seperti wahyu 
Tuhan. 

 
b. Sifat nilai: berada dalam proses, relatif, kondisional, memiliki 

kualitas sosial dan individual, serta dinamis 
         Nilai tidak bersifat eksklusif, tidak berdiri sendiri, 

melainkan ada dan selalu ada dalam proses, yaitu dalam 
perbuatan manusja. Oleh karena perbuatan manusia selalu 
diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya untuk 
survive maka Progresivisme tidak membedakan dan tidak 
memisahkan antara nilai intrinsik dengan nilai instrumental. 

    Seperti dikemukakan di atas, nilai ada dan selalu berada 
dalam perbuatan manusia, adapun situasi perbuatan 
manusia selalu bersifat partikular karena 'tu kriteria nilai 
hakikatnya bersifat relatif tergantung waktu dan kondisi 
yang ada, dan tiadalah nilai-nilai universal. 

    Nilai memiliki kualitas sosial: Pada dasarnya semua nilai 
merupakan produk dari kenyataan sosial. Contohnya, nilai 
kesehatan dipahami individu berkat antarhubungan dengan 
individu-individu lainnya di dalam masyarakat. Oleh karena 
adanya keharusan berhubungan dengan orang lain itu maka 
nilai-nilai mempunyai kualitas sosial. Sebaliknya, setiap 
individu adalah bebas, memiliki potensi  intelegensi, 
rasional, dan kritis maka individu-individu yang membangun 
masyarakat sesuai zamannya tidak mewarisi nilai-nilai dari 
generasi terdahulu, melainkan individu-individu itu bebas 
memilih nilai yang sesuai dengan kondisinya. Dalam konteks 
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inilah nilai-nilai memiliki kualitas individual, dan hal ini 
mengimplikasikan adanya sifat perubahan dan 
perkembangan nilai karena itu nilai bersifat dinamis. 

 
  c.   Kriteria nilai: berguna adalah baik 
    Sesuatu dikatakan baik apabila berguna dalam praktik 

hidup dan kehidupan, adapun sesuatu dikatakan berguna 
jika bermakna untuk kehidupan yang intelligent, yaitu hidup 
yang sukses, produktif dan bahagia. (Callahan and Clark, 
1983). 

 
  d.   Demokrasi sebagai Nilai 
    Progresivisme memandang demokrasi sebagai nilai 

ideal yang wajib dilaksanakan dalam semua bidang 
kehidupan. Secara axiologis, demokrasi terutama 
merupakan nilai instrumental dari nilai intrinsik. Dalam arti 
ideal, demokrasi adalah jalan menuju kebahagiaan. 
Demokrasi adalah nilai individual sekaligus nilai sosial. 
Dengan demokrasi tiap individu memiliki hak asasi, 
kemerdekaan dan kesempatan untuk mengembangkan 
kepribadian, self realization. Sekaligus dengan demokrasi 
tiap individu mengemban kewajiban untuk menghormati 
individu lain, untuk memikul tanggung jawab sosial. .... Nilai 
pelaksanaan asas demikian akan dinikmati baik oleh 
individu maupun oleh masyarakat (negara, bangsa) bahkan 
oleh umat manusia (M. Noor Syam, 1984). 

 
 6.    Pandangan tentang Pendidikan 
  a.    Pendidikan 
    Menurut Progresivisme pendidikan selalu dalam proses 

perkembangan. Kualitas khusus pendidikan bukan 
ditentukan oleh aplikasi standar-standar yang menetap 
mengenai kebaikan, kebenaran dan keindahan, melainkan 
memandang pendidikan sebagai suatu rekonstruksi 
pengalaman yang terus-menerus. Progresivisme 
menekankan enam prinsip mengenai pendidikan dan atau 
belajar, yaitu bahwa (1) pendidikan seharusnya adalah 
hidup itu sendiri, bukan persiapan Untuk kehidupan; (2) 
belajar harus langsung berhubungan dengan minat anak; 
(3) belajar melalui pemecahan masalah hendaknya 
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diutamakan daripada pemberian bahan pelajaran; (4) guru 
berperan sebagai pemberi nasihat, bukan untuk 
mengarahkan; (5) sekolah harus menggerakkan kerja sama 
daripada kompetisi; dan (6) demokrasilah satu-satunya 
yang memberi tempat dan menggerakkan pribadi-pribadi 
saling tukar menukar ide ara bebas, yang diperlukan untuk 
pertumbuhan sesungguhnya (G. F.Kneller, 1971). 

    Progresivist memandang education as cultural 
transition. Pendidikan dianggap mampu mengubah dalam 
arti membina kebudayaan baru yang .pat menyelamatkan 
manusia bagi hari depan yang makin kompleks dan 
menantang. Pendidikan adalah lembaga yang mampu 
membina manusia untuk dapat menyesuaikan diri dengan 
perubahan-perubahan kultural dan tantangan-tantangan 
zaman demi survive-nya manusia (M. Noor Syam, 1984). 

 
  b.    Tujuan Pendidikan 
    Bagi penganut Progresivisme pendidikan bertujuan 

agar peserta didik (individu) memiliki kemampuan 
memecahkan berbagai masalah baru dalam kehidupan 
pribadi maupun kehidupan sosial atau dalam berinteraksi 
dengan lingkungan sekitar yang berada dalam proses 
perubahan. Selain itu, pendidikan juga bertujuan membantu 
peserta didik untuk menjadi warga negara yang demokratis. 
Sejalan dengan itu Imam Barnadib (1984) menyatakan 
bahwa tugas utama dalam lapangan pendidikan adalah 
meningkatkan kecerdasan agar peserta didik mampu 
memecahkan berbagai masalah. 

 
  c.   Sekolah 
          Pendidikan adalah hidup itu sendiri, kehidupan yang riil 

adalah proses belajar,   manusia   (peserta didik) bebas dan 
aktif dalam berinteraksi, mengambil bagian, serta 
memanfaatkan lingkungan alam dan lingkungan sosial-
budayanya, dan bahwa pengalaman hidup manusia dalam 
berinteraksi dengan lingkungannya merupakan realita yang 
meresap membina pribadi. Manusia dan lingkungannya 
saling berpengaruh satu sama lainnya dalam proses 
perubahan dan perkembangan. Karena itu, gagasan atau 
kenyataan yang menunjukkan adanya dinding pemisah 
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antara sekolah dan masyarakat "'tentang oleh 
Progresivisme. Bagi penganut Progresivisme "sekolah yang 
baik adalah masyarakat yang baik dalam bentuk kecil, 
sedangkan pendidikan yang mencerminkan keadaan dan 
kebutuhan masyarakat perlu dilakukan secara  teratur  
sebagaimana  halnya  dalam   lingkungan   sekolah"   (Imam 
Barnadib, 1984). Sekolah hendaknya merupakan suatu 
mikrokosmos dari masyarakat yang lebih luas. Di sini para 
pelajar dapat mengkaji masalah-masalah dan pandangan-
pandangan yang dihadapi masyarakat sebagai suatu 
keseluruhan. Sekolah menjadi laboratorium belajar hidup, 
suatu model kerja demokrasi. Dewey sebagai seorang 
Progresivist memandang "sekolah sebagai suatu 
masyarakat demokratis dalam ukuran kecil yang murid-
muridnya dapat belajar dan mempraktikkan keterampilan 
yang diperlukan untuk hidup dalam suasana demokrasi" 
(Madjid Noor, dkk., 1987). 

 
  d.  Kurikulum: Child centered, community centered, experience 

centered, flexible, interdisipliner 
    Sebagaimana pengalaman yang bersifat partikular 

bahwa kebutuhan-kebutuhan, minat-minat individu dan 
masyarakat berbeda-beda menurut tempat dan zamannya. 
Sebab itu kurikulum tidak ada yang universal, melainkan 
berbeda-beda sesuai kondisi yang ada; kurikulum 
hendaknya disesuaikan dengan sifat-sifat peserta didik 
(minat, bakat, dan kebutuhan setiap peserta didik) atau 
child centered. Namun demikian, belajar berlangsung 
dalam kehidupan manusia yang riil dan wajar maka 
kurikulum sekolah hendaknya bersumber dari kehidupan 
yang riil dan wajar pula, yaitu berasal dari lingkungan 
(alamiah maupun sosial-budaya). Kurikulum hendaknya 
berbasis pada masyarakat, tidak terpisah dari keadaan-
keadaan masyarakat atau community centered. Oleh 
karena kurikulum harus berpusat pada peserta didik, tetapi 
juga kurikulum tidak boleh terpisah dari keadaan atau 
kondisi masyarakat pada tempat dan zamannya, berarti 
pula bahwa kurikulum itu bersifat fleksibel, tidak beku atau 
statis, melainkan mungkin berubah atau dapat direvisi. 
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    Imam Barnadib (1984) menegaskan: "oleh karena sifat 
kurikulum yang tidak beku dan dapat direvisi ini maka jenis 
yang memadai adalah kurikulum yang "berpusat pada 
pengalaman". Jenis kurikulum ini dilukiskan Theodore 
Brameld sebagai kurikulum yang melepaskan semua garis 
penyekat mata pelajaran dan menekankan pada unit-unit. 
Ini berarti bahwa kurikulum yang ideal hendaknya 
interdisipliner. Selain itu, dijelaskan pula bahwa kurikulum 
itu hendaknya yang dihasilkan dan dibentuk dari 
pertanyaan-pertanyaan dan pengalaman-pengalaman anak 
didik sendiri dan diarahkan kepada perkembangan 
kepribadian yang penuh dengan jalan untuk memberikan 
penghayatan-penghayatan emosional, motorik, intelektual, 
dan sosial yang seluas dan sekaya mungkin. Dengan 
demikian, berbagai mata pelajaran bukanlah tujuan, 
melainkan hanyalah alat untuk memecahkan berbaga' dan 
buku-buku dipandang sebagai alat dalam rangka proses 
belajar, h'lan sebagai sumber pengetahuan yang abadi. 

 
  e.  Metode 
    Metode pendidikan yang diutamakan Progresivisme 

adalah metode pemecahan masalah (problem solving 
method), serta metode penyelidikan dan penemuan 
(inquiry and discovery method). Sehubungan dengan 
metode tersebut, dalam pelaksanaannya dibutuhkan guru 
yang memiliki karakteristik sebagai berikut: permissive 
(pemberi kesempatan), friendly (bersahabat), a guide 
(seorang pembimbing), open minded (berpandangan 
terbuka), creative (kreatif), social aware (sadar 
bermasyarakat), enthusiastic (antusias), cooperative and 
sincere (bekerjasama dan sungguh-sungguh) (Callahan and 
Clark, 1983). 

 
f. Peranan guru dan peserta didik 

    Oleh karena peserta didik dipandang sebagai organisme 
(subjek) yang memiliki   kemampuan   untuk   berpikir,   
manipu   menjelajahi   kebutuhan, masalah, dan minatnya 
sendiri maka guru seharusnya berperanan sebagai: 
penyedia berbagai pengalaman yang akan memunculkan 
motivasi belajar; pemandu (a guide) bagi murid-murid dalam 
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merumuskan masalah, kegiatan-kegiatan penyelesaian 
masalah dan proyek-proyek mereka; merencanakan tujuan-
tujuan individual dan kelompok dalam kelas untuk 
digunakan dalam memecahkan   masalah;   membantu   
para   siswa   dalam mengumpulkan informasi berkenaan 
dengan masalah; dan bersama-sama anggota kelas 
mengevaluasi     mengenai     apa     yang     telah     dipelajari;     
bagaimana mempe-lajarinya; Informasi baru apa yang setiap 
siswa peroleh; apa yang setiap siswa temukan oleh dirinya 
(Callahan and Clark, 1983). Edward J. Power (1982) 
menyimpulkan bahwa guru berperanan untuk memimpin 
dan pembimbing pengalaman belajar tanpa ikut campur 
terlalu jauh atas minat an kebutuhan peserta didik. 
sedangkan peserta didik berperanan sebagai Organisme  
yang  rumit  yang  mempunyai   kemampuan   luar  biasa  
untuk tumbuh. 

    Progressivisme mempunyai konsep yang didasari oleh 
pengetahuan dan kepercayaan bahwa manusia itu 
mempunyai kemampuan-kemampuan yang wajar dan dapat 
menghadapi masalah yang menekan atau mengecam 
adanya manusia itu sendiri. Aliran Progressivisme mengakui 
dan berusaha mengembangakan asas Progressivisme dalam 
semua realitas, terutama dalam kehidupan adalah tetap 
survive terhadap semua tantangan hidup manusia, harus 
praktis dalam melihat segala sesuatu dari segi 
keagungannya. Berhubungan dengan itu progressivisme 
kurang menyetujui adanya pendidikan yang bercorak 
otoriter, baik yang timbul pada zaman dahulu maupun pada 
zaman sekarang. 

    Ontologi progresivisme mengandung pengertian dan 
kualitas evolusionistis yang kuat. Pengalaman diartikan 
sebagai ciri dinamika hidup, dan hidup adalah perjuangan, 
tindakan dan perbuatan. Manusia akan tetap hidup 
berkembang, jika ia mampu mengatasi perjuangan, 
perubahan dan berani bertindak. 

    Dalam epistemologi, rasional berarti suatu pandangan 
bahwa akal adalah instrument utama bagi manusia untuk 
memperoleh pengetahuan. Empirik adalah sifat pandangan 
bahwa persepsi indera adalah media yang memberikan 
jalan bagi manusia untuk memahami lingkungan. Fakata 
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yang masih murni saja – yang belum diolah atau disusun – 
belum merupakan pengetahuan. Sehingga masih 
membutuhkan pengorganisasian tertentu dari “bahan-
bahan mentah” tersebut. 

    Nilai tidak timbul dengan sendirinya, melainkan ada 
faktor-faktor yang merupakan pra syarat. Nilai timbul 
karena manusia mempunyai bahasa, sehingga 
memungkinkan adanya relevansi seperti yang ada dalam 
masyarakat pergaulan. Oleh karena adanya faktor-faktor 
yang menentukan adanya nilai, maka makna nilai itu 
tidaklah bersifat eksklusif. Ini berarti berbagai jenis nilai 
seperti benar atau salah, baik atau buruk dapat dikatakan 
ada bila menunjukkan adanya kecocokan dengan hasil 
pengujian yang dialami manusia dalam pergaulan. 

 
B.  ESSENSIALISME 
 1.    Latar Belakang 
         Esensialisme berpendapat bahwa dunia ini dikuasai oleh 

tata yang tiada cela yang mengatur dunia beserta isinya dengan 
tiada cela pula. Esensialisme didukung oleh idealisme modern 
yang mempunyai pandangan yang sistematis mengenai alam 
semesta tempat manusia berada. 

          Esensialisme juga didukung oleh idealisme subjektif yang 
berpendapat hahwa alam semesta itu pada hakikatnya adalah 
jiwa/spirit dan segala sesuatu yang ada ini nyata ada dalam arti 
spiritual. Realisme berpendapat bahwa kualitas nilai tergantung 
pada apa dan bagaimana keadaannya, apabila dihayati oleh 
subjek tertentu, dan selanjutnya tergantung pula pada subjek 
tersebut. 

   Sebagaimana Progresivisme, Essensialisme dikenal  sebagai 
gerakan pendidikan dan juga sebagai aliran filsafat  pendidikan. 
Essensialism berusaha mencari dan mempertahankan hal-hal 
yang esensial, yaitu sesuatn yang  bersifat  inti  atau  hakikat  
fundamental,  atau  unsur  mutlak yang menentukan 
keberadaan sesuatu. Menurut  Essensialisme,  yang esensial 
tersebut harus diwariskan kepada generasi muda agar dapat 
bertahan dari waktu ke waktu karena itu Essensialisme 
tergolong Tradisionalisme. 

   Sekalipun pada awalnya tidak terorganisasi, Essensialisme 
tumbuh sebagai protes atau perlawanan terhadap 
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Progresivisme. Sekitar tahun 1930 timbul organisasi yang 
bernama Essensialist Committee for the Advancement of 
Education. Salah seorang tokohnya yang terkenal adalah 
William C. Bagley (Imam Barnadib, 1984). Arthur K. Ellis, dkk., 
dalam bukunya "Introduction to The Foundations of Education" 
yang terbit pada tahun 1981 mengemukakan bahwa 
Essensialisme berakar dari aliran filsafat Idealisme dan 
Realisme. William C. Bagley (1876-1946) adalah pemimpin 
gerakan Essensialisme dalam melawan gerakan Progresivisme 
dari John Dewey dan W. H. Kilpatrick (Madjid Noor, dkk, 1987). 

   Essensialisme mempunyai pandangan tentang kebudayaan 
dan pendidikan yang berbeda dengan Progresivisme. 
Essensialisme menolak pandangan Progresivisme yang 
mengakui adanya sifat realitas yang serba berubah, fleksibel, 
partikular dan bahwa nilai-nilai itu relatif, dan sebagainya. 
Menurut Essensialisme landasan semacam itu kurang tepat 
untuk pendidikan, sebab dapat menimbulkan pandangan 
pendidikan yang berubah-ubah, pelaksanaan yang tidak stabil 
dan tidak menentu, bahkan dapat menimbulkan kehilangan 
arah pendidikan. Karena itu, menurut Essensialisme pendidikan 
harus bersendikan nilai-nilai yang dapat mendatangkan 
kestabilan. Untuk itu maka perlu dipilih nilai-nilai yang 
mempunyai tata yang jelas dan yang telah teruji dari waktu ke 
waktu. Nilai-nilai yang dimaksud dasamya telan diletakkan para 
filsuf pada zaman klasik (Plato, Aristoteles, Democritos), juga 
yang berasal dari kebudayaan dan filsafat yang korelatif selama 
efflPat abad belakangan ini; dengan perhitungan zaman 
Renaisans, sebagai pangk3' timbulnya pandangan-pandangan 
esensialis awal. Puncak refleksi darl gagasan ini adalah pada 
pertengahan kedua abad ke sembilan belas-Sebagaimana 
dikemukakan di atas, dalam konteks ini Essensialisme berakar 
dua  aliran   filsafat,   yaitu   Idealisme   dan   Realisme.  
Essensialisme mungkin Idealisme mungkin pula Realisme. 

 
 2. Filsafat Pendukung/Yang Melandasi 
   Essensialisme  didukung  atau  dilandasi  oleh  filsafat  

Idealisme  dan lisrne. Filsuf-filsuf besar Idealisme peletak dasar 
asas-asas Essensialisme ne hidup pada zaman klasik, yaitu Plato, 
sedangkan para filsuf Idealisme dern adalah Leibniz, Immanuel 
Kant, Hegel, dan Schopenhauer. 
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   Filsuf-filsuf besar Realisme peletak dasar asas-asas 
Esensialisme yang hidup pada zaman klasik, yaitu Aristoteles, 
dan Democritos, sedangkan filsuf Realisme modern yang juga 
memperkuat ide-ide Essensialisme, antara lain Thomas Hoobes, 
John Locke, G. Barkeley, dan David Hume. Karena Realisme 
dipengaruhi oleh penemuan-penemuan dalam bidang sains 
(fisika, biologi dari Newton dan Charles Darwin), juga 
dipengaruhi oleh temuan-temuan dalam bidang ilmu sosial 
(misal sosiologi dari Comte dan antropologi dari Leslie White) 
maka Essensialisme pun dipengaruhi oleh temuan-temuan 
tersebut. 

   Idealisme dan Realisme secara bersama-sama mendukung 
Essensialisme, tetapi tidak lebur menjadi satu, masing-masing 
aliran tidak melepaskan sifat utamanya. la pun mengemu-kakan 
bahwa zaman Renaissance adalah pangkal sejarah timbulnya 
konsep-konsep pikiran yang disebut Esensialisme. Oleh karena 
timbulnya sejak zaman itu, Essensialisme adalah konsep yang 
meletakkan sebagian dari ciri-ciri pikiran modern Imam 
Barnadib, 1984). 

 
 3.    Pandangan Ontologis 
   Pandangan ontologis Essensialisme merupakan suatu 

konsepsi bahwa dunia atau realitas ini dikuasai oleh tata 
(order) tertentu yang mengatur dunia beserta isinya. Ini berarti 
bagaimanapun bentuk, sifat, kehendak dan cita-cita, dan 
perbuatan manusia harus disesuaikan dengan tata tersebut. 
Konsep tata atau order tersebut menurut Realisme dan 
Idealisme dapat diuraikan, seperti benkut ini. 
a. Ontologi idealisme. Pendukung Essensialisme adalah 

Idealisme objektif atau Idealisme Absolut. Filsuf Idealisme 
objektif klasik, yaitu Plato meyakini adanya dunia (realitas) 
ideal yang abadi, dan dunia (realitas) aterial yang temporal 
serta fana. Realitas ideal yang abadi itulah kat akhir dari 
segala realitas, sedangkan realitas material yang temporal 
dan fana hanyalah penampakan saja atau hanya copy dar' 
realitas ideal. 

  Kelompok Idealisme objektif modern (seperti Hegel) 
berpendapat bahvva hakikat akhir realitas adalah Pikiran 
Yang Mutlak (Absolut Mind-Absolut Reason; Tuhan). 
Realitas adalah Pikiran Yang Mutlak yang 
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mengekspresikan dirinya dalam dunia luar karena itu 
hukum-hukurn pikiran adalah hukum-hukum realitas. 
Sejarah adalah cara Zat Yang Mutlak menjelma dalam 
waktu dan pengalaman manusia (Titus, dkk. 1959). Sejarah 
adalah pikiran Tuhan yang diekspresikan, sejarah adalah 
dinamika abadi yang mengubah dunia, yang mana ia 
secara spiritual adalah realitas (Mohammad Noor Syam, 
1984). Dalam hal ini, Tuhan adalah sumber dari segala 
gerak yang mana hukum gerak perubahan tersebut oleh 
Hegel disebut hukum dialektika (yaitu tesis - antitesis -
sintesis). Karena itu, segala sesuatu yang ada dan yang 
akan terjadi di dunia ini adalah menurut tata tertentu 
(Imam Barnadib, 1987), adapun order atau tata tertentu 
itu bersumber dari yang Absolut. Manusia adalah 
mikrokosmos, ia mampu berpikir. Manusia sebagai 
mikrokosmos adalah makhluk yang semua tata serta 
kesatuan atau totalitasnya merupakan bagian yang tak 
terpisahkan dan sama dari alam semesta atau 
makrokosmos kalaupun berbeda hanyalah dalam skala 
atau ukurannya saja. 

  Sehubungan dengan hal di atas, Eksistensi Tuhan tidak 
terlepas daripada eksistensi alam semesta termasuk pula 
manusia. Alam semesta ialah medium yang digunakan Yang 
Absolut untuk mewujudkan diri dalam bentuk eksternal. 
Karena itu, kesadaran atau pikiran manusia pun merupakan 
kesadaran Yang Absolut, hanya saja (dan karena itu) 
kesadaran atau pikiran manusia bersifat tidak sempurna 
atau terbatas. Kalau begitu apa tujuan manusia? "Tujuan 
manusia adalah berupaya merealisasikan dirinya sendiri 
dalam alam semesta ini, adapun realisasi diri adalah realisasi 
kesadaran". Sebagaimana dijelaskan di atas, segala sesuatu 
oleh Idealisme direduksi kepada ide, pikiran atau kesadaran. 
Kesadaran makhluk terbatas pada dasarnya bersifat 
individual, narnun Idealisme mengakui adanya kesadaran 
objektif, yaitu kesadaran Yang Absolut. Kesadaran Absolut 
adalah kesadaran tertinggi, kesadaran individual 
merupakan bagian dari kesadaran masyarakat; kesadaran 
masyarakat lebih bermakna atau lebih menyeluruh dari 
kesadaran individu, tetapi pada akhirnya bahwa kesadaran 
tertinggi adalah Yang Absolut (Madjid Noor, dkk.: 1987). 
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Kesimpulannya bahwa menurut Idealisme hakikat akhir 
realitas adalah ide, jiwa, pikiran atau kesadaran. Ide adalah 
Yang Absolut, Yang Esa, yaitu Tuhan, kausa sempurna dari 
peristiwa tunggal yang meliputi keseluruhan realitas. Segala 
sesuatu yang ada dan yang akan terjadi di dunia ini adalah 
menurut tata tertentu bersumber dari Yang Absolut. Inilah 
yang esensial itu. 

b. Ontologi Realisme 
  Realisme pendukung Essensialisme adalah Realisme 

Objektif. Menurut aliran ini hakikat realitas bersifat 
eksternal atau objektif, artinya berada di luar subjek atau 
manusia dan independen dari pikiran manusia. Selain itu, 
realitas bersifat teratur berdasarkan hukum-hukum yang 
tidak tunduk kepada kehendak manusia. Alam semesta 
merupakan kesatuan yang mekanis menurut hukum alam 
objektif (kausalitas). Manusia begitu juga masyarakat 
merupakan bagian dari alam semesta maka semuanya 
berada dalam antar hubungan, tunduk pada hukum alam 
objektif, dan berada dalam proses evolusi, yaitu perubahan 
menuju kesempurnaan" (Mohammad Noor Syam, 1984). 

  Manusia memiliki intelegensi, ia mampu berpikir dan 
karenanya dapat menyesuaikan diri terhadap dunia 
eksternalnya sehingga tetap "survive" dalam 
perjuangannya menghadapi dunia eksternalnya. Perlu 
dicatat bahwa intelegensi atau kesadaran hakikatnya 
adalah biologis dan berkembang, kesadaran bukan unsur 
primordial (yang mula-mula atau yang menjadi sebab), 
melainkan muncul kemudian dalam sejarah evolusi karena 
itu intelegensi atau kesadaran adalah produk alam. Dalam 
evolusi kehidupan Intelegensi adalah alat adaptasi manusia 
terhadap perubahan lingkungan. Dengan demikian maka 
nasib baik manusia atau dapat tetap .vz/rv/Ve-nya manusia 
adalah karena intelegensinya harmoni dengan tatanan 
kehidupan, harmoni dengan tatanan realitas eksternalnya 
(Madjid Noor, dkk., 1987). 

 
   Seperti dikemukakan di atas, manusia dan masyarakat 

adalah bagian dari arn semesta yang bersifat objektif dan 
eksternal karena manusia dan asyarakat berada dalam 
kesatuan mekanis dan tunduk pada hukum alam jektif 
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(kausalitas) alam semesta maka hukum-hukum dalam 
kehidupan syarakat pun sama dengan hukum-hukum 
kealaman.  Di samping itu, gensi adalah produk alam yang 
berfungsi sebagai alat adaptasi dalam evolusi kehidupan maka 
untuk tetap survive tugas dan tujuan manusia adalah 
beradaptasi terhadap hukum-hukum masyarakat atau 
kebudayaan dan alam lingkungannya. Inilah order atau tata 
yang esensial di dalam kehidupan. 

 
 4.    Pandangan Epistemologis 
  a.   Epistemologi Idealisme 
    Sumber  Pengetahuan.   Seperti   telah   kita  pahami  

terdahulu   bahwa kesadaran manusia adalah bagian dari 
kesadaran Yang Absolut; pola disain dan totalitas 
mikrokosmos sama dengan makrokosmos sekalipun 
terdapat perbedaan hanyalah skalanya saja karena itu, 
dalam diri manusia tercermin suatu harmoni dengan alam 
semesta, khususnya pikiran manusia (human mind). 
Kemampuan pikiran manusia untuk berpikir logis, dalam 
mengambil kesimpulan yang valid adalah suatu perwujudan 
proses yang sistematis yang juga kita temukan dalam 
makrokosmos. Berdasarkan hal ini maka sekalipun. 
kesadaran manusia bersifat terbatas jika manusia tak dapat 
mengetahui hukum universal makrokosmos, ia   
sesungguhnya  dapat  memahaminya melalui   
mikrokosmos,   yaitu realita dirinya sendiri, pemahaman 
atau pengertiannya ini akan memberi kesadaran untuk 
mengerti realita yang lain (Mohamad Noor Syam, 1984). 
Dengan kata lain, sumber pengetahuan adalah "dari  
dalam"  diri  karena  manusia  memiliki ide-ide bawaan. 
Manusia memperoleh pengetahuan melalui berpikir, intuisi, 
atau introspeksi. 

    Kriteria Kebenaran Pengetahuan. Bagi Idealisme pikiran 
atau kesadaran adalah primordial. Sejak kehidupan ada, 
sejak itu pula pikiran atau kesadaran ada. Kesadaran atau 
pikiran manusia bertugas membangun suatu rancangan 
dunia dalam yang dianggap paling mendekati realitas luar 
absolut. Untuk itu maka logika atau penalaran menjadi 
penting, sebab logika atau penalaran merupakan bagian 
yang sangat esensial dari realitas. Karena itu, sesuatu 



 

214 BAB IV | Situasi Pendidikan 

pengetahuan dikatakan benar bukan karena berguna untuk 
memecahkan masalah atau kehidupan praktis, 
sebagaimana dan progresivist; tetapi suatu pengetahuan 
dikatakan benar karena ia memang benar, jadi kebenaran 
bersifat intrinsik, bukan instrumental. Jadi, kebenaran 
merupakan perwujudan dari realitas tertinggi. Sebab itu, uji 
kebenaran pengetahuan dilakukan melalui uji koherensi 
atau konsistensi logis ide-idenya (Madjid Noor, dkk-1987). 

 
  b.  Epistimologi Realisme 
    Sumber Pengetahuan. Menurut Realisme Objektif 

sumber pengetahuan Halah dunia. luar subjek, 
pengetahuan diperoleh melalui pengalaman 
dria,pengamatan. Kita  mengetahui   sesuatu jika  kita  
mengamati  atau gngalami    sesuatu melalui kontak 
langsung melalui pancaindra. Pengetahuan sudah ada di 
dalam realitas, manusia tinggal menemukannya melalui 
pengamatan atau pengalaman. 

    Kriteria Kebenaran. Suatu pengetahuan diakui benar jika 
pengetahuan itu sesuai dengan realitas eksternal (yang 
objektif) dan independen. Sebab itu, uji kebenaran 
pengetahuan dilakukan melalui uji korespondensi 
pengetahuan dengan realitas. 

 
 5.    Pandangan Aksiologis 
  a.   Aksiologi Idealisme 
    Para filsuf Idealisme sepakat bahwa nilai hakikatnya 

diturunkan dari realitas absolut (yaitu dari Tuhan sebagai 
Pribadi bagi penganut Idealisme Theistik; atau dari suatu 
kekuatan spirit impersonal dari alam bagi penganut 
Idealisme Pantheistik yang mengidentikkan Tuhan dengan 
alam). Karena itu, nilai-nilai adalah abadi atau tidak berubah 
(Callahan and Clark, 1983). 

    Dalam kehidupan sosial kualitas spiritual, seperti 
kesadaran cinta bangsa dan patriotisme merupakan nilai-
nilai sosial yang perlu dijunjung tinggi malahan Hegel 
berkesimpulan karena negara adalah manifestasi Tuhan 
maka wajib bagi warga negara untuk setia dan menjunjung 
negara. Adapun menurut Immanuel Kant dasar nilai sosial 
itu adalah kemerdekaan individu, sebab kemerdekaan 
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individu manusia akan memberi dasar bagi kehidupan sosial 
yang adil dan sejahtera. Cita-cita manusia adalah 
manifestasi dari keanggotaannya dalam suatu masyarakat 
pribadi yang spiritual yang diperintah oleh Tuhan 
(Mohammad Noor Syam, 1984). Dengan demikian dapat 
dipahami bahwa Idealisme mungkin melandasi 
totalitarianisme, mu"gkin juga mendukung demokrasi. 

 
  b.  Aksiologi realisme 
    Para filsuf Realisme percaya bahwa standar nilai tingkah 

laku manusia atur oleh hukum alam, dan pada taraf yang 
lebih rendah diatur melalui nvensi atau kebiasaan, adat 
istiadat di dalam masyarakat Edward J. Power, 2)- 
Sehubungan dengan ini, Callahan dan Clark (1983) 
menjelaskan: nilai-nilai individual dapat diterima apabila 
sesuai dengan nilai-nilai urnum masyarakat. Pendapat 
umum masyarakat merefleksikan status quo realitas 
masyarakat karena realitas masyarakat merepresentasikan 
kebenaran yang ke luar dari mereka sendiri, serta melebihi 
pikiran maka hal itu berguna sebagai standar untuk menguji 
validitas nilai-nilai individual. Sejalan dengan konsep di atas, 
bahwa moral berasal dari adat istiadat kebiasaan atau dari 
kebudayaan masyarakat. Moral itu disosialisasikan oleh 
masyarakat terhadap anggotanya atau diinternalisasikan 
sendiri oleh individu melalui pengalaman hidupnya di dalam 
masyarakat. Ini berarti bahwa kata hati adalah cerminan 
aspirasi masyarakat, bukan perwujudan Tuhan. 

 
 6.    Pandangan tentang Pendidikan 
  a.    Pendidikan 
    Bagi penganut Esssensialisme pendidikan merupakan 

upaya untuk memelihara kebudayaan, "Education as 
Cultural Conservation". Mereka percaya bahwa pendidikan 
harus didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah 
ada sejak awal peradaban umat manusia. Sebab 
kebudayaan tersebut telah teruji dalam segala zaman, 
kondisi dan sejarah. Kebudayaan adalah esensial yang 
mampu mengemban hari kini dan masa depan umat 
manusia (Mohammad Noor Syam, 1984). Pendidikan adalah 
proses reproduksi dari apa yang terdapat dalam kehidupan 
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sosial. Pendidikan adalah upaya persiapan hidup, bukan 
hidup itu sendiri. 

 
 

  b.    Tujuan pendidikan 
    Pendidikan bertujuan mentransmisikan kebudayaan 

untuk menjamin solidaritas sosial dan kesejahteraan umum 
(E.J. Power, 1982). 

 
  c.   Sekolah 
    Fungsi utama sekolah adalah memelihara nilai-nilai yang 

telah turun temurun, dan menjadi penuntun penyesuaian 
orang (individu) kepada masyarakat (Imam Barnadib, 1984). 
Sekolah yang baik adalah sekolah yang berpusat pada 
masyarakat, "society centered school", yaitu sekolah yang 
mengutamakan kebutuhan dan minat masyarakat (Madjid 
Noor, dkk, 1987). 

 
  d.  Kurikulum  
    Kurikulum (isi pendidikan) direncanakan dan 

diorganisasi oleh orang, wasa atau guru sebagai wakil 
masyarakat, society centered. Hal ini sesuai dengan dasar 
filsafat Idealisme dan Realisme yang menyatakan bahwa 
yarakat dan alam (Realisme) atau masyarakat dan yang 
absolut Hdealisrne) mempunyai peranan menentukan 
bagaimana seharusnya individu (peserta didik) hidup. 
Kurikulum terdiri atas berbagai mata pelajaran yang berisi 
ilmu pengetahuan, "agama", dan seni, yang dipandang 
esensial. Adapun sifat organisasi isi kurikulum adalah 
berpusat pada mata pelajaran (subject matter centered). 

 
  e.   Metode 
    Dalam hal metode pendidikan Essensialisme 

menyarankan agar sekolah-sekolah mempertahankan 
metode-metode tradisional yang berhubungan dengan 
disiplin mental. Metode problem solving memang ada 
manfaatnya, tetapi bukan prosedur yang dapat diterapkan 
dalam seluruh kegiatan belajar. Alasannya, bahwa 
kebanyakan pengetahuan bersifat abstrak dan tidak dapat 
dipecahkan ke dalam masalah-masalah diskrit. Selain itu, 
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bahwa belajar pada dasarnya melibatkan kerja keras, perlu 
menekankan disiplin (G. Kneller, 1971). 

 
 
 

  f.    Peranan guru dan peserta didik 
    Guru atau pendidik berperan sebagai mediator atau 

"jembatan" antara dunia masyarakat atau orang dewasa 
dengan dunia anak. Guru harus disiapkan sedemikian rupa 
agar secara teknis mampu melaksanakan peranannya 
sebagai pengarah proses belajar. Adapun secara moral guru 
haruslah orang terdidik yang dapat dipercaya (E.J. Power, 
1982). Dengan demikian inisiatif dalam pendidikan 
ditekankan pada guru, bukan pada Peserta didik (G. Kneller, 
1971). 

 
    Peranan peserta didik adalah belajar, bukan untuk 

mengatur pelajaran. Menurut Idealisme belajar, yaitu 
menyesuaikan diri pada kebaikan dan enaran seperti yang 
telah ditetapkan oleh yang absolut (Madjid Noor,dkk:1987). 
Sedangkan menurut Realisme belajar berarti penyesuaian 
diri terhadap masyarakat dan alam. Belajar berarti 
menerima dan mengenal ngan sungguh-sungguh nilai-nilai 
sosial oleh angkatan baru yang timbul untuk ditambah dan 
dikurangi dan diteruskan kepada angkatan berikutnya 
(imam Barnadin, 1984).  
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LATIHAN 
 
RANGKUMAN 
 
TES FORMATIF    1 
Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 
1) Pada tahun berapakah perkumpulan pendidikan progresivisme 

didirikan ? 
a. 1917  
b. 1918 
c. 1919 
d. 1920 

2) Siapakah tokoh-tokoh pelopor bangsa Amerika, kecuali ? 
a. Benjamin Franklin  
b. Thomas Paine 
c. Thomas Jefferson 
d. Barrack Obama 

3) Gerakan pendidikan yang dilakukan oleh suatu perkumpulan yang 
dilandasi konsep-konsep filsafat tertentu disebut ? 
a. Progresivisme 
b. Absolutism 
c. Otoritarianisme 
d. Animisme 

4) Pengalaman manusia mempunyai karakteristik tertentu yaitu, 
kecuali... 
a. Spatial 
b. Temporal 
c. Dinamis 
d. Absolut 

5) Dimanakah pendidikan progresivisme sangat berpengaruh bagi 
bangsanya ? 
a. Argentina 
b. Arab Saudi 
c. Afrika Selatan 
d. Amerika Serikat 

6) Dalam konteks mediate - experience pemecahan masalah ( berpikir) 
dilakukan secara ? 
a. Deduktif-Induktif 
b. Induktif-Deduktif 
c. Induktif 
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d. Deduktif 
7) Sebutkan salah satu yang termasuk potensi intelegensi adalah ? 

a. Kemampuan mengingat & imajinasi 
b. Pertumbuhan tubuh 
c. Kepribadian diri sendiri 
d. Kesenangan sesaat 

8) Menurut progresivisme pendidikan selalu dalam proses ? 
a. Perkenalan 
b. Persiapan 
c. Perkembangan 
d. Perjalanan 

9) Siapakah tokoh pemimpin gerakan Essensialisme dalam melawan 
gerakan progresivlsme ? 
a. John Locke 
b. Plato 
c. John Dewey 
d. Wiliam C. Bagley 

10) Menurut Essensialisme, tujuan pendidikan adalah ? 
a. Melakukan suatu kebiasaan yang ada 
b. Memandang pendidikan untuk berubah dari system tradisional 
c. Mentransmisikan kebudayaan untuk menjamin solidaritas sosial 

dan kesejahteraan umum 
d. Melakukan pemberontakan 

 
 Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif  
yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang bena 
Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan 
Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1. 
 Jumlah Jawaban yang Benar Jumlah Soal  Arti tingkat penguasaan: 
90 - 100% = baik sekali 80 - 89% = baik 70- 79% -cukup <70% = kurang. 
Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat 
meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. Bagus! Jika masih di bawah 80%, 
Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang 
belum dikuasai. 
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KEGIATAN   BELAJAR  2 
Perenialisme dan Konstruktivisme 

 
 Dalam kegiatan belajar ini Anda akan mengkaji dua aliran filsafat 
pendidikan, yaitu Perenialisme dan konstruktivisme. Pokok-pokok 
permasalahan yang akan Anda kaji dari masing-masing aliran berkenaan 
dengan latar belakangnya, filsafat pendukungnya, asumsi-asumsi filsafat 
umumnya, dan konsep pendidikannya sebagai implikasi dari konsep 
filsafat umum masing-masing aliran filsafat tersebut. Dengan demikian, 
setelah mempelajari kegiatan belajar satu ini Anda akan dapat 
menjelaskan pandangan aliran filsafat pendidikan Perenialisme dan 
Konstruktivisme. 
 
A.    PERENIALISME 
 1.    Latar Belakang 
   Watak umum Perenialisme terkandung dalam makna asal 

katanya "perenis" (bahasa Latin) atau "perenial" (bahasa 
Inggris) yang berarti tumbuh terus melalui waktu, hidup terus 
dari waktu ke waktu atau abadi. Perennialist percaya mengenai 
adanya nilai-nilai, norma-norma yang bersifat abadi dalam 
kehidupan ini. Atas dasar itu perenialist memandang pola 
perkembangan kebudayaan sepanjang zaman adalah sebagai 
pengulangan dari apa yang pernah ada sebelumnya. 

   Perenialisme muncul atau berkembang sebagai reaksi dan 
solusi yang diajukan atas terjadinya suatu keadaan yang mereka 
sebut sebagai krisis kebudayaan dalam kehidupan manusia 
modern. Seperti dikutip Mohammad Noor Syam (1984), 
Brameld menyatakan: "... kaum Perenialisme mereaksi dan 
melawan kegagalan-kegagalan dan tragedi-tragedi dalam abad 
modern lni dengan mundur kembali kepada kepercayaan-
kepercayaan yang aksiomatis, yang telah teruji tangguh, baik 
mengenai hakikat realitas, Pengetahuan maupun nilai, yang 
telah memberi dasar fundamental bagi abad-abad 
sebelumnya". 

        Perenialisme mempunyai kesamaan dengan Essensialisme 
dalam hal nentang Progresivisme, tetapi Perenialisme berbeda 
dengan Essensialisme ra lain dalam hal prinsip perenialist yang 
religius (Theologis), yang agama oriented. Dikatakan demikian, 
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sebab sekalipun ada perenialist yang sekuler, namun mereka 
merupakan minoritas dalam Perenialisme. 

 
 2.    Filsafat Pendukung/yang Melandasi 
   Gagasan-gagasan Perenialisme merupakan integritas antara 

asas-asas filosofis Yunani Klasik dengan asas-asas religius 
Kristen yang berkembang pada abad pertengahan. 
Perenialisme dilandasi atau didukung oleh filsuf Yunani Klasik, 
yaitu Plato (427-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM) Adapun 
pada abad kedua puluh Perenialisme dipengaruhi dan didukung 
oleh Filsafat Humanisme Rasional dan Supernaturalisme 
Thomas Aquinas. Tokoh-tokoh, seperti Robert M. Hutchins, 
Mortimer J. Adler, mempunyai reputasi internasional sebagi 
perenialist. 

 
 3.    Pandangan Ontologis 
   Menurut Perenialisme manusia terutama membutuhkan 

jaminan bahwa "realitas bersifat universal - realitas itu ada di 
mana pun dan sama di setiap waktu. Realitas bersumber dan 
bertujuan akhir kepada realita Supernatural/ Tuhan (asas 
supernatural). Realitas mempunyai watak bertujuan (asas 
teleologis). Substansi realitas adalah bentuk dan materi 
(hylemorphisme). Dalam pengalaman, kita menemukan 
individual thing. Contohnya, batu, rumput, orang, sapi dalam 
bentuk, ukuran, warna, dan aktivitas tertentu. Di dalam 
individual thing tersebut, kita menemukan hal-hal yang 
kebetulan (accident). Contohnya, batu yang kasar atau halus, 
sapi yang gemuk, orang berbakat olahraga. Akan tetapi, di 
dalam realitas tersebut terdapat sifat asasi sebagai identitasnya 
(esensi), yaitu wujud hakiki suatu realita yang membedakan dia 
dari jenis yang lainnya. Contohnya, orang atau Ahmad adalah 
makhluk berpikir. Esensi tersebut membedakan Ahmad sebagai 
manusia dari benda-benda, tumbuhan dan hewan. Inilah yang 
universal - di mana pun ada dan sama di setiap waktu. 

 
 4.    Pandangan Epistemologi 
    Sebagai makhluk berpikir, manusia akan dapaf memperoleh 

pengetahuan tentang diri kita dan dunia sebagaimana adanya. 
Memang perenialisme mengakui bahwa impresi atau kesan 
melalui pengamatan tentang individual thing adalah pangkal 
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pengertian tentang kebenaran. Tetapi manusia akan 
memperoleh tahu (pengetahuan) lebih tepat jika bersandar 
pada asas-asas kepercayaan dan bantuan wahyu; dan itulah 
tahu dalam makna tertinggi yang ideal. Prinsip self-evidence 
amat penting dalam Perenialisme, sebab self-evidence itu 
merupakan asas bagi suatu kebenaran dan untuk membuktikan 
kebenaran. Berpikir dalam rangka memperoleh pengetahuan 
yang benar hanya mungkin atas dasar hukum-hukum berpikir 
secara deduktif (syllogisme). Akan tetapi, hukum berpikir 
induktif pun digunakan, hal ini sesuai dengan pandangan 
ontologisnya mengenai individual thing. Deduktif digunakan 
dalam berfilsafat, yaitu dalam rangka melakukan analisis 
ontologis untuk mendapatkan kebenaran self-evidence, 
universal hakiki. Sedangkan induktif digunakan science dalam 
melakukan analisis pengalaman empjris untuk mendapatkan 
kebenaran, tetapi dengan demikian kebenarannya terbatas dan 
bersifat relatif. Perenialisme mengakui adanya hubungan 
antara science dengan filsafat, tetapi filsafat punya kedudukan 
lebih tinggi daripada science. Science mempunyai 
ketergantungan kepada filsafat untuk mendapatkan asas-asas 
mendasar yang diperlukannya, contohnya tentang fisrt principle 
dan kausalitas. 

 
 5.    Pandangan Aksiologi 
   Pandangan tentang hakikat nilai menurut Perenialisme 

adalah pandangan mengenai hal-hal yang bersifat spiritual. Hal 
yang Absolut atau Ideal (Tuhan) adalah sumber nilai dan oleh 
karena itu nilai selalu bersifat teologis (Imam Barnadib, 1984). 

 
 6.    Pandangan tentang Pendidikan 

a. Pendidikan 
    Filsafat Perenialis memandang pendidikan sebagai 

proses menuntun kemampuan-kemampuan yang tertidur 
(bakat terpendam) yang dimiliki seseorang menjadi aktif 
atau nyata (real,berwujud, aplicated) tergantung pada 
kesadaran tiap-tiap individu yang memiliki kemampuan 
tersebut. Perenialis berpendapat bahwa siswa (murid, anak 
didik) adalah subjek sekaligus inti dalam pelaksanaan 
pendidikan, dan guru hanya bertugas untuk menolong 
membangkitkan potensi yang dimiliki anak didik yang masih 
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tersembunyi agar menjadi aktif dan nyata, bukan 
membentuk atau memberi kemampuan kepada anak didik. 
Kaum perenialis juga percaya bahwa dunia alamiah dan 
hakikat manusia pada dasarnya tetap tidak berubah selama 
berabad-abad. Jadi gagasan-gagasan besar terus memiliki 
potensi yang paling besar untuk memecahkan 
permasalahan-permasalahan di setiap zaman. Selain itu, 
filsafaty perenialisme juga menekankan kemampuan-
kemampuan berfikir rasional (logis, masuk akal) manusia 
sehingga membedakan dapat menjadi ciri yang 
membedakan manusia dengan binatang-binatang lain. 

    Pandangan Perenialisme dan penerapannya di bidang 
pendidikan, salah satu kajian teori kependidikan perenialis 
mencuat sebagai sebuah pemikiran formal (resmi) pada 
dekade 1930-an sebagai bentuk reaksi terhadap kalangan 
progresif, yang mana kalangan perenialis merasakan 
runyamnya bangunan intelektual kehidupan bangsa karena 
penekanan di sekolah-sekolah terhadap keterpusatan pada 
subjek didik, paham kekinian, dan penyesuaian hidup. 
Perenialisme modern secara umum menampilkan sebuah 
penolakan besar-besaran terhadap cara pandang progresif. 
Bagi kalangan perenialis, permanensi (keajegan), meskipun 
pergolakan-pergolakan politik dan sosial yang sangat 
menonjol, adalah lebih riil (nyata) daripada konsep 
perubahan kalangan pragmatis. Dengan demikian kalangan 
perenialis mempelopori gerakan kembali pada hal-hal 
absolut dan memfokuskan pada ide-gagasan yang luhur-
menyejarah dari budaya manusia, ide-gagasan semacam ini 
telah tebukti kebasahan dan kegunaannya karena mampu 
bertahan dari ujian waktu. 

    Perenialisme menekankan arti penting akal budi, nalar, 
dan karya-karya besar pemikir masa lalu. Perenialisme 
adalah pendidikan klasik dan tradisional dalam suatu 
bentuk yang diperbaharui dan lebih spesifik dalam 
formulasi teoritis, karena kemunculannya dilatari oleh 
'musuh' yang nyata progresivisme kependidikan. 

    Kunci memahami protes kalangan perenialis dalam 
pendidikan adalah konsep pendidikan liberal. Pendidikan 
liberal (bebas) dalam tradisi klasik berkisar di seputar kajian 
yang menjadikan orang-orang (baca: subjek didik) bebas 
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dan manusia sejati sebagai lawan dari pelatihan yang 
menerima (begitu saja) untuk melakukan tugas-tugas 
khusus dalam dunia kerja. 

    Perenialis memandang Education as cultural regression 
atau pendidikan sebagai jalan kembali, perjalanan mundur 
ke belakang, atau proses pengembalian keadaan dan 
kebudayaan manusia sekarang seperti dalam kebudayaan 
masa lamapu dengan menggunakan kembali nilai-nilai atau 
prinsip-prinsipm umum yang  telah menjadi pandangan 
hidup yang kuat, kukuh, dan ideal pada masa kuno dan 
abad pertengahan. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas 
pendidikan adalah memberikan pengetahuan tentang nilai-
nilai kebenaran yang pasti, absolut dan abadi yang terdapat 
dalam kebudayaan masa lampau yang dipandang sebagai 
kebudayaan ideal tersebut. 

    Selain itu filsafat perenialis juga berpandangan bahwa 
ilmu pengetahuan (science, knowlage) merupakan filsafat 
yang tertinggi, karena dengan ilmu pengetahuanlah 
seseorang dapat berfikir secara induktif yang bersifat 
analisa. Jadi dengan berfikir maka kebenaran itu akan dapat 
dihasilkan melalui akal pikiran. Dalam kaitannya dengan 
pengetahuan filsafat perenialisme menjadikan kepercayaan 
sebagai pangkal tolak mengenai kenyataan pengetahuan. 
Artinya sesuatu itu ada kesesuaian antara pikir 
(kepercayaan) dengan benda-benda. Sedangkan yang 
dimaksud benda adalah hal-hal yang adanya bersendikan 
atas prinsip keabadian. Oleh karena itu menurut 
perenialisme perlu adanya dalil yang logis, nalar, sehingga 
sulit untuk diubah atau ditolak kebenarannya. 

    Menurut Aristoteles, prinsip-prinsip tersebebut dapat 
dirinci secara garis besar menjadi : 

   Principium identitatis yaitu identitas sesuatu 
    Principium contradiksionis yaitu nhukum kontradiksi 

(perlawanan, pertentangan). Suatu pernyataan pasti tidak 
mengandung kebenaran dan kesalahan sekaligus, akan 
tetapi hanya mengandung satu kenyataan, yakni salah atau 
benar. 

    Principium exelusi tertii, yakni prinsip yang menyatakan 
bahwa tidak ada kemungkinan ketiga dalam satu dalil. 
Apabila pernyataan atau kebenaran pertama salah, pasti 
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pernyataan kedua benar, dan sebaliknya apabila pernyataan 
pertama benar maka pernyataan yang berikutnya tidak 
benar. 

    Principium rationis sufisientis, yaitu prinsip yang 
mengetengahkan apabila sesuatu dapat diketahui asal 
muasalnya pasti dapat dicari tujuan dan akibatnya. 

    Menurut epistemologi Thomisme sebagian besarnya 
berpusat pada pengolahan tenaga logika pada pikiran 
manusia. Apabila pikiran itu bermula dalam keadaan 
potensialitas, maka dia dapat dipergunakan untuk 
menampilkan tenaganya secara penuh. 

    Jadi epistemologi dari perenialisme, harus memiliki 
pengetahuan tentang pengertian dari kebenaran yang 
sesuai dengan realita hakiki, yang dibuktikan dengan 
kebenaran yang ada pada diri sendiri dengan menggunakan 
tenaga pada logika melalui hukum berpikir metode 
dedduksi, yang merupakan metode filsafat yang 
menghasilkan kebenaran hakiki, dan tujuan dari 
epistemologi perenialisme dalam premis mayor dan metode 
induktifnya sesuai dengan ontologi tentang realita khusus. 

    Menurut perenialisme penguasaan pengetahuan 
mengenai prinsip-prinsip pertama adalah modal bagi 
seseorang untuk mengembangkan pikiran dan kecerdasan. 
Prinsip-prinsip pertama mampu mempunyai penman 
sedemikian, karena telah memiliki evidensi diri sendiri. 

    Dengan pengetahuan, bahan penerangan yang cukup, 
orang akan mampu mengenal faktor-faktor dengan 
pertautannya masing-masing memahami problema yang 
perlu diselesaikan dan berusaha untuk men gadakan 
penyelesaian masalahnya. Dengan demikian ia telah mampu 
mengembangkan suatu paham. 

    Anak didik yang diharapkan menurut perenialisme 
adalah mampu mengenal dan mengembangkan karya-karya 
yang menjadi landasan pengembangan disiplin mental. 
Karya-karya ini merupakan buah pikiran tokoh-tokoh besar 
pada masa lampau. Berbagai buah pikiran mereka yang oleh 
zaman telah dicatat menonjol dalam bidang-bidang seperti 
bahasa dan sastra, sejarah, filsafat, politik, ekonomi, 
matematika, ilmu pengetahuan alam dan lain-lainnya, telah 
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banyak yang mampu memberikan ilmunisasi zaman yang 
sudah lampau. 

    Dengan mengetahui tulisan yang berupa pikiran dari 
para ahli yang terkenal tersebut, yang sesuai dengan 
bidangnya maka anak didik akan mempunyai dua 
keuntungan yakni: 

  1.  Anak-anak akan mengetahui apa yang terjadi pada 
masa lampau yang telah dipikirkan oleh orang-orang 
besar. 

  2.  Mereka memikirkan peristiwa-peristiwa penting dan 
karya-karya toko tersebut untuk diri sendiri dan sebagai 
bahan pertimbangan (reverensi) zaman sekarang. 

    Jelaslah bahwa dengan mengetahui dan 
mengembangkan pemikiran karya-karya buah pikiran para 
ahli tersebut pada masa lampau, maka anak-anak didik 
dapat mengetahui bagaimana pemikiran para ahli tersebut 
dalam bidangnya masing-masing dan dapat mengetahui 
bagaimana peristiwa pada masa lampau tersebut sehingga 
dapat berguna bagi diri mereka sendiri, dan sebagai bahan 
pertimbangan pemikiran mereka pada zaman sekarang ini. 
Hal inilah yang sesuai dengan aliran filsafat perenialisme 
tersebut. 

    Tugas utama pendidikan adalah mempersiapkan anak 
didik ke arah kemasakan atau kematangan. Masak dalam 
arti hidup ranah akalnya. Jadi akal inilah yang perlu 
mendapat tuntunan ke arah kemasakan tersebut. Sekolah 
rendah memberikan pendidikan dan pengetahuan serba 
dasar. Dengan pengetahuan yang tradisional seperti 
membaca, menulis dan berhitung (calistung) anak didik 
memperoleh dasar penting bagi pengetahuan-pengetahuan 
yang lain. 

    Sekolah sebagai tempat utama dalam pendidikan yang 
mempersiapkan anak didik ke arah kemasakan melalui 
akalnya dengan memberikan pengetahuan. Sedangkan 
sebagai tugas utama dalam pendidikan adalah guru-guru, di 
mana tugas pendidikanlah yang memberikan pendidikan 
dan pengajaran (pengetahuan) kepada anak didik. Faktor 
keberhasilan anak dalam akalnya sangat tergantung kepada 
guru, dalam arti orang yang telah mendidik dan 
mengajarkan. 
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    Adapun mengenai hakikat pendidikan tinggi ini, Robert 
Hutchkins mengutarakan lebih lanjut, bahwa kalau pada 
abad pertengahan filsafat teologis, sekarang seharusnya 
bersendikan filsafat metafisika. Filsafat ini pada dasarnya 
adalah cinta intelektual dari Tuhan. Di samping itu, 
dikatakan pula bahwa karena kedudukan sendi-sendi 
tersebut penting maka perguruan tinggi tidak seyogyanya 
bersifat utilistis. 

    Dari ungkapan yang diutarakan oleh Robert Hutchkins 
di atas mengenai hakikat pendidikan tinggi itu, jelaslah 
bahwa pendidikan tinggi sekarang ini hendaklah 
berdasarkan pada filsafat metafisika yaitu filsafat yang 
berdasarkan cinta intelektual dari Tuhan. Kemudian Robert 
Hutchkins mengatakan bahwa oleh karena manusia itu 
pada hakikatnya sama, maka perlulah dikembangkan 
pendidikan yang sama bagi semua orang, ini disebut 
pendidikan umum (general education). Melalui kurikulum 
yang satu serta proses belajar yang mungkin perlu 
disesuaikan dengan sifat tiap individu, diharapkan tiap 
individu itu terbentuk atas dasar landasan kejiwaan yang 
sama. 

 
  b.   Tujuan pendidikan 
    Bagi perenialist bahwa nilai-nilai kebenaran bersifat 

universal dan abadi inilah yang harus menjadi tujuan 
pendidikan yang sejati. Sebab itu, tujuan pendidikannya 
adalah membantu peserta didik menyingkapkan dan 
menginternalisasikan nilai-nilai kebenaran yang abadi agar 
mencapai kebijakan dan kebaikan dalam hidup. 

 
  c.    Sekolah 
    Sekolah merupakan lembaga tempat latihan elite 

intelektual yang mengetahui kebenaran dan suatu waktu 
akan meneruskannya kepada generasi pelajar yang baru. 
Sekolah adalah lembaga yang berperan mempersiapkan 
peserta didik atau orang muda untuk terjun ke dalam 
kehidupan. Sekolah bagi perenialist merupakan peraturan-
peraturan yang artificial di mana peserta didik berkenalan 
dengan hasil yang paling baik dari warisan sosial budaya. 
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  d.    Kurikulum 
    Kurikulum pendidikan bersifat subject centered 

berpusat pada materi pelajaran. Materi pelajaran harus 
bersifat uniform, universal dan abadi, selain itu materi 
pelajaran terutama harus terarah kepada pembentukan 
rasionalitas manusia, sebab demikianlah hakikat manusia. 
Mata pelajaran yang mempunyai status tertinggi adalah 
mata pelajaran yang mempunyai "rational content" yang 
lebih besar. Karena itu, titik berat isi kurikulum diletakkan 
pada pelajaran sastra, matematika, bahasa dan humaniora 
termasuk sejarah (liberal arts). Adapun sumber dan cara 
mempelajari liberal arts tersebut adalah dengan cara 
mempelajari The Great Books. 

 
  e.   Metode 
    Metode pendidikan atau metode belajar utama yang 

digunakan oleh perenialist adalah membaca dan diskusi, 
yaitu membaca dan mendiskusikan karya-karya besar yang 
tertuang dalam The Great Books dalam rangka 
mendisiplinkan pikiran. 

 
  f.    Peranan guru dan peserta didik 
    Peranan guru bukan sebagai perantara antara dunia 

dengan jiwa anak, melainkan guru juga sebagai "murid" 
yang mengalami proses belajar sementara mengajar. Guru 
mengembangkan potensi-potensi self-discovery dan ia 
melakukan moral authority (otoritas moral) atas murid-
muridnya ena ia seorang profesional yang qualified dan 
superior dibandingkan idnya.   Guru harus  mempunyai   
aktualitas  yang  lebih,  dan perfect (Mohammad Nor Syam, 
1984). 

 
 
B.    KONSTRUKTIVISME 

1. Latar Belakang 
   Konstruktivisme adalah salah satu filsafat pengetahuan 

yang menekankan bahwa pengetahuan adalah bentukan 
(konstruksi) kita sendiri (Von Glaserfeld). Pengetahuan bukan 
tiruan dari realitas, bukan juga gambaran dari dunia kenyataan 
yang ada. Pengetahuan merupakan hasil dari konstruksi kognitif 
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melalui kegiatan seseorang dengan membuat struktur, 
kategori, konsep, dan skema yang diperlukan untuk 
membentuk pengetahuan tersebut. 

    Konstruktivisme adalah aliran filsafat yang tema utamanya 
berkenaan dengan hakikat pengetahuan. Namun demikian, 
Konstrukstivisme berimplikasi terhadap pendidikan, khususnya 
dalam bidang pendidikan sains dan matematika. Ada 3 jenis 
Konstruktivisme, yaitu (a) Konstruktivisme Psikologis Personal 
yang menekankan bahwa pribadi (subjek) sendirilah yang 
mengonstruksikan pengetahuan; (b) Konstruktivisme 
Sosiologis yang lebih menekankan masyarakat sebagai 
pembentuk pengetahuan; dan (c) Sosiokulturalisme yang 
mengakui baik peranan aktif personal maupun masyarakat dan 
lingkungan dalam pembentukan pengetahuan. 
Sosiokulturalisme inilah yang mulai banyak diterima dalam 
pendidikan sains dan matematika. 

        Menurut Tobin, Tippins, & Gallard (1994) masyarakat 
sekarang ini sedang mengalami sesuatu tentang apa yang 
disebut oleh Thomas Kuhn sebagai pergeseran paradigma 
(paradigm shift). Secara umum banyak orang meragukan 
kebenaran paradigma lama, seperti paradigma Idealisme, 
Rasionalisme, Empirisme atau Objektivisme, dan mulai 
menerima paradigma Konstruktivisme. Contohnya, paradigma 
lama yang menyatakan bahwa "pengetahuan itu sudah ada 
sebagai suatu fakta atau kenyataan; atau bahwa 'pengetahuan 
dapat ditransfer dari guru kepada siswa", sekarang mulai 
diragukan banyak orang dalam bidang epistemologi dan 
pendidikan. Sebaliknya mereka mulai menerima paradigma 
Konstruktivisme yang menyatakan bahwa "pengetahuan 
seseorang adalah konstruksi (bentukan) orang yang 
bersangkutan karena itu transfer pengetahuan dari guru 
kepada siswa tidaklah mungkin. Menurut Tobin, dkk, dewasa ini 
"masyarakat Pendidikan sains ingin melihat siswa belajar sains 
sebagai suatu proses. Mereka terlebih di Amerika Serikat, ingin 
menyaksikan para siswa belajar sains dan matematika dengan 
cara yang berarti, memperkaya, dan menungkinkan mereka 
menginterpretasikan alam semesta ini dalam Pengertian ilmiah. 

   Pergeseran paradigma dan perubahan sikap atau revolusi 
kognitif seperti di atas memang menantang dan memberikan 
semangat bagi mereka yang terlibat dalam bidang pendidikan, 
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namun sekaligus juga membingungkan dan menakutkan   
karena   suatu   makna   baru   dari   pencarian   dalam   bidan 
pendidikan   muncul.   Misalnya,   Osborne  (1993)  dan   
Matthews  (1993) mengemukakan bahwa Konstruktivisme 
mengandung suatu bahaya mengarah kepada empirisme dan 
relativisme, terlebih dalam pendidikan sains (Paul Suparno, 
1997). 

 
 2.    Filsafat Pendukung/yang Melandasi 
   Von Glaserfeld (1988) mengemukakan bahwa pengertian 

konstruktivisme kognitif muncul pada abad ini dalam tulisan 
Mark Baldwin yang diperdalam dan disebarkan oleh Jean 
Piaget. Akan tetapi, gagasan pokok Konstruktivisme 
sesungguhnya sudah dimulai oleh Giambatista Vico, seorang 
epistemolog dari Italia. Dialah cikal bakal Konstruktivisme. 

   Pada tahun 1710 dalam karyanya De Antiquissima Itolarum 
Sapienfa, Vico mengungkapkan filsafatnya dengan berkata, 
"Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah 
tuan dari ciptaan". "Mengetahui" berarti "mengetahui 
bagaimana membuat sesuatu". Artinya, seseorang dipandang 
mengetahui jika ia dapat menjelaskan unsur-unsur yang 
membangun sesuatu itu serta bagaimana membuatnya. 
Menurut Vico, hanya Tuhan yang dapat mengerti alam raya ini, 
sebab hanya Dia yang tahu bagaimana membuatnya dan dari 
apa la membuatnya. Sedangkan manusia hanya dapat 
mengetahui sesuatu yang telah dikonstruksikannya. Berbeda 
dengan Empirisme yang menyatakan bahwa pengetahuan itu 
harus menunjuk kepada kenyataan luar (objektif), Vico 
berpendapat bahwa pengetahuan tidak lepas dari orang 
(subjek) yang tahu. Pengetahuan merupakan struktur konsep 
dari pengamat yang berlaku. Atas dasar gagasan "mengetahui 
sesuatu" dengan "membuat sesuatu" sebagaimana 
dikemukakan di atas." Vico membedakan tingkatan 
pengetahuan. 

   Rorty menilai Konstruktivisme sebagai salah satu bentuk 
Pragmatism?, terlebih dalam hal pengetahuan dan kebenaran, 
sebab Konstruktivisme hanya mementingkan berlakunya suatu 
konsep atau dapat digunakannya suatu konsep. Para 
konstruktivis sekarang melihat kesesuaian gagasan Vico 
dengan model ilmiah yang digunakan untuk menganalisis dan 
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mengert1 pengalaman/fenomen baru (Paul Suparno, 1997). 
Konstruktivisme tampaknya dipengaruhi oleh Empirisme dan 
Pragmatisme. 

 
3. Pandangan Ontologi 

   Konstruktivisme menolak pandangan Objektivisme 
(Empirisme) yang vatakan bahwa realitas itu ada terlepas dari 
pengamat dan dapat diketahui lalui pe'ngalaman atau langkah-
langkah sistematis tertentu. Demikian pula enolak pandangan 
Idealisme yang menyatakan misalnya bahwa pikiran dan. 
instruksi subjek adalah satu-satunya realitas. 

   Menurut Konstruktivisme, manusia tidak pernah dapat 
mengerti realitas ang sesungguhnya secara ontologis. Hal yang 
dapat kita mengerti adalah struktur konstruksi kita akan 
sesuatu objek (Shapiro, 1994). Konstrukstivisme memang tidak 
bertujuan mengerti realitas, tetapi lebih hendak melihat 
bagaimana kita menjadi tahu akan sesuatu. Dengan kata lain 
bahwa "realitas" bagi Konstruksivisme "tidak pernah ada secara 
terpisah dari pengamat"; yang diketahui bukan realitas "di 
sana" yang berdiri sendiri, melainkan kenyataan sejauh 
dipahami oleh yang menangkapnya (Bettencourt,1994). Bagi 
Jean Piaget, misalnya "kenyataan (realitas) bukanlah sesuatu 
yang eksternal dan sudah jadi, bukan predeterminasi, 
melainkan diperoleh melalui kegiatan konstruksi yang 
menghasilkan skemata baru (Staver 1986). Baginya, kenyataan 
adalah fenomena yang kita alami melalui konstruksi" (Paul 
Suparno, 1997). Sebagaimana dikemukakan Shapiro, terdapat 
banyak bentuk kenyataan dan masing-masing tergantung pada 
kerangka dan interaksi pengamat dengan objek yang diamati. 
Dalam kerangka pemikiran ini, bila kita bertanya: apakah yang 
kita ketahui itu memang sungguh kenyataan yang ada? 
Penganut Konstruktivisme akan menjawab: "Kami tidak tahu, 
itu bukan urusan kami". Hal ini jelas ada kesamaannya dengan 
gagasan Vico yang menyatakan hanya Tuhan-lah yang tahu 
hakikat realitas, manusia hanya tahu tentang sesuatu yang telah 
dikonstruksikannya. Sebagaimana dijelaskan di atas, bagi 
konstruktivis bahwa realitas ini plural sebagaimana setiap 
individu mengalaminya. 

      Manusia, Berbeda dengan pandangan Empirisme (John   
Locke), Konstruksivisme memandang manusia bukanlah   
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sebagai tabula rasa. Manusia dituntut aktif membangun sendiri 
pengetahuannya. Eksistensi dan au   proses   menjadi   manusia   
ada   dalam   konteks   interelasi   dengan n8kungannya, baik 
lingkungan alamiah maupun manusiawi (Paul Suparno, 
mentransfer pengetahuan dari guru kepada murid. Kurikulum 
bukan sebagaj tubuh pengetahuan atau kumpulan 
keterampilan (skill), melainkan lebft sebagai program aktivitas 
di mana pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksikan. 
Kurikulum bukan kumpulan bahan yang sudah ditentukan 
sebelumnya untuk mengajar, melainkan lebih sebagai suatu 
persoalan (permasalahan) yang perlu dipecahkan oleh para 
siswa untuk lebih mengerti (Paul Suparno, 1997). 

 4. Pandangan Epistimologi 
  a. Sumber Pengetahuan  
  b. Kriteria kebenaran 
  c. Sifat pengetahuan 
 5. Pandangan Tentang pendidikan 
  a. Pendidikan (mengajar) 
  b. Tujuan pendidikan (pembelajaran) 
  c. Kurikulum 
  d.   Metode 
   Penerapan konstruktivisme dalam proses belajar-mengajar 

menghasilkan metode pengajaran yang menekankan aktivitas 
utama pada siswa (Fosnot, 1996; Lorsbach & Tobin, 1992). Teori 
pendidikan yang didasari konstruktivisme memandang murid 
sebagai orang yang menanggapi secara aktif objek-objek dan 
peristiwa-peristiwa dalam lingkungannya, serta memperoleh 
pemahaman tentang seluk-beluk objek-objek dan peristiwa-
peristiwa itu. Menurut teori ini, perlu disadari bahwa siswa 
adalah subjek utama dalam kegiatan penemuan pengetahuan. 
Mereka menyusun dan membangun pengetahuan melalui 
berbagai pengalaman yang memungkinkan terbentuknya 
pengetahuan. Mereka harus menjalani sendiri berbagai 
pengalaman yang pada akhirnya memberikan percikan 
pemikiran (insight) tentang pengetahuan-pengetahuan 
tertentu. Hal terpenting dalam pembelajaran adalah siswa perlu 
menguasai bagaimana caranya belajar (Novak & Gowin, 1984). 
Dengan itu, ia bisa jadi pembelajar mandiri dan menemukan 
sendiri pengetahuan-pengetahuan yang ia butuhkan dalam 
kehidupan. 
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   Setiap pelajar mempunyai caranya sendiri untuk mengerti 
karena itu mereka perlu menemukan cara belajar yang tepat 
untuk dirinya masing-masing. Dalam konteks ini, tidak ada satu 
metode mengajar yang tepat, satu metode mengajar saja tidak 
akan banyak membanru pelajar belajar sehingga pengajar 
sangat mungkin untuk mempertimbangkan dan menggunakan 
berbagai metode yang membantu pelajar belajar. Selain itu, 
mengingat bahwa pengetahuan dibentuk baik secara individual 
maupun sosial maka kelompok belajar dapat dikembangkan 
(Paul Suparno, 1997). 

 
 e.   Peranan guru dan peserta didik 
   Dalam kegiatan mengajar guru hendaknya berperan 

sebagai mediator dan fasilitator yang membantu agar proses 
belajar peserta didik berjalan dengan baik. Menurut Tobin, dkk, 
(1994) "bagi siswa, guru berfungsi sebagai mediator, pemandu, 
dan sekaligus teman belajar (Paul Suparno, 1997). Dalam artian 
ini, guru dan peserta didik atau pelajar lebih sebagai mitra yang 
bersama-sama membangun pengetahuannya. 

   Adapun peserta didik dituntut aktif belajar dalam rangka 
mengonstruksi pengetahuannya, dan karena itu peserta didik 
sendirilah yang harus bertanggung jawab atas hasil belajarnya. 

   Teori Konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran 
yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna 
dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme sebenarnya bukan 
merupakan gagasan yang baru, apa yang dilalui dalam 
kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan 
pengalaman demi pengalaman. Ini menyebabkan seseorang 
mempunyai pengetahuan dan menjadi lebih dinamis. 
Pendekatan konstruktivisme mempunyai beberapa konsep 
umum seperti: 

    Pelajar aktif membina pengetahuan berasaskan 
pengalaman yang sudah ada. 

   Dalam konteks pembelajaran, pelajar seharusnya membina 
sendiri pengetahuan mereka. 

   Pentingnya membina pengetahuan secara aktif oleh pelajar 
sendiri melalui proses saling memengaruhi antara pembelajaran 
terdahulu dengan pembelajaran terbaru. 
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   Unsur terpenting dalam teori ini ialah seseorang membina 
pengetahuan dirinya secara aktif dengan cara membandingkan 
informasi baru dengan pemahamannya yang sudah ada. 

   Ketidakseimbangan merupakan faktor motivasi 
pembelajaran yang utama. Faktor ini berlaku apabila seorang 
pelajar menyadari gagasan-gagasannya tidak konsisten atau 
sesuai dengan pengetahuan ilmiah. 

   Bahan pengajaran yang disediakan perlu mempunyai 
perkaitan dengan pengalaman pelajar untuk menarik miknat 
pelajar. 
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BAB V 
PROSES PENDIDIKAN  

 
 
A. Pengertian Proses Pendidikan  
  Langeveld (1980) mengunakan terminology dengan istilah 

“pedagogik”. Pedagogik diartikan dengan ilmu pendidikan, lebih 
menitik beratkan kepada pemikiran, perenungan tentang 
pendidikan. Suatu pemikiran bagaimana kita membimbing anak, 
mendidik anak. Sedangkan istilah pedagogi berarti pendidikan, yang 
lebih menekankan kepada praktek, menyangkut kegiatan mendidik, 
kegiatan membimbing anak. 

  Pedagogik merupakan suatu teori yang secara teliti, kritis dan 
objektif mengembangkan konsep-konsepnya tentang hakikat 
manusia, hakekat anak, hakekat tujuan pendidikan serta hakekat 
proses pendidikan. Tetapi keduanya antara pedagogi dan pedagogik 
tidak dapat dipisahkan secara jelas. Keduanya harus dilaksanakan 
secara berdampingan, saling memperkuat peningkatan mutu dan 
tujuan pendidikan. 

  Dalam bahasa Inggris kata yang berhubungan dengan 
pedagogik, yaitu pendidikan dengan menggunakan perkataan 
“education”. Sekarang digunakan untuk merujuk pada keseluruhan 
konteks pembelajaran, belajar, dan berbagai kegiatan yang 
berhubungan dengan hal tersebut. Kata education berhubungan 
dengan kata Latin “educere” yang berarti mengeluarkan suatu 
kemampuan” (e = keluar, ducere = memimpin), jadi berarti 
membimbing untuk mengeluarkan suatu kemampuan yang 
tersimpan di dalam diri anak. 

  Kemudian pendidikan dapat diartikan secara khusus dan secara 
luas. Dalam pengertian secara khusus pendidikan adalah bimbingan 
yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa 
untuk mencapai kedewasaannya (Langeveld). Dalam bukunya 
Ahmadi dan Uhbiyati (2001) mengemukan beberapa definisi 
pendidikan menurut para tokoh diantaranya : 

 a) Menurut John Dewey pendidikan adalah proses pembentukan 
kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan 
emosional kearah alam dan sesama manusia. 

 b) SA. Bratanata dkk pendidikan adalah usaha yang sengaja 
diadakan baik langsung maupun dengan cara yang tidak 
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langsung untuk membantu anak dalam perkembangannya untuk 
mencapai kedewasaannya. 

 c)  Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik adalah menuntun segala 
kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai 
manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai 
keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. 

 d)  Langeveld : Mendidik adalah membimbing anak dalam mencapai 
kedewasaan. 

 e)  Bojonegoro : Mendidik adalah memberi tuntunan kepada 
manusia yang belum dewasa dalam pertumbuhan dan 
perkembangannya sampai tercapai kedewasaan. 

 f)  Rosseau : Mendidik adalah memberikan pembekalan yang tidak 
ada pada masa anak-anak, tapi dibutuhkan pada masa dewasa. 

 
  Jadi pendidikan dalam arti khusus hanya dibatasi sebagai usaha 

orang dewasa dalam membimbing anak yang belum dewasa untuk 
mencapai kedewasaannya. Pendidikan dalam arti khusus ini 
menggambarkan upaya pendidikan yang terpusat dalam lingkungan 
keluarga, dalam arti tanggung jawab keluarga. Hal tersebut lebih 
jelas dikemukakan oleh Drijarkara (dalam Sadulloh dkk), bahwa : 

 a)  Pendidikan adalah hidup bersama dalam kesatuan tritunggal 
ayah-ibu-anak, yang mana terjadi pemanusiaan anak. Dia 
berproses untuk memanusiakan sendiri sebagai manusia 
purnawan. 

 b)  Pendidikan adalah hidup bersama dalam kesatuan tritunggal 
ayah-ibu-anak, yang mana terjadi pembudayaan anak. Dia 
berproses untuk akhirnya bisa membudaya sendiri sebagai 
manusia purnawan. 

 c)  Pendidikan adalah hidup bersama dalam kesatuan tritunggal 
ayah-ibu-anak, yang mana terjadi pelaksanaan nilai-nilai, dengan 
mana dia berproses untuk akhirnya bisa melaksanakan sendiri 
sebagai manusia purnawan. 

  Menurut Drijarkara, pendidikan secara prinsip adalah 
berlangsung dalam lingkungan keluarga. Pendidikan merupakan 
tanggung jawab orang tua, yaitu ayah dan ibu yang merupakan figur 
sentral dalam pendidikan. Ayah dan ibu bertanggung jawab 
membantu memanusiakan, membudayakan dan menanamkan nilai-
nilai terhadap anak-anaknya. Bimbingan dan bantuan ayah dan ibu 
tersebut akan berakhir apabila anak menjadi dewasa, menjadi 
manusia sempurna. 
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  Dari uraian diatas pendidikan pembahasannya terbatas kepada 
anak, jadi yang menjadi objek kajian pendidikan secara sempit adalah 
pergaulan pendidikan antara orang dewasa dengan anak yang 
belum dewasa, menurut Langeveld disebut “situasi pendidikan”. 
Jadi proses pendidikan menurut pedagogik berlangsung sejak anak 
lahir sampai anak mencapai dewasa. Pendidik dalam hal ini bisa 
orang tua dan/atau guru yang fungsinya sebagai pengganti orang 
tua, membimbing anak yang belum dewasa mengantarkannya untuk 
dapat hidup mandiri, agar anak dapat menjadi dirinya sendiri. 

 
1. Unsur-unsur Pendidikan 
  Pendidikan memiliki berbagai unsur, unsur-unsur pendidikan 

antara lain: (a) tujuan pendidikan, (b) pendidik, (c) anak didik 
atau peserta didik, (d) isi atau materi pendidikan, (e) metode dan 
alat pendidikan, serta (f) lingkungan pendidikan (Sutan Zanti Arbi 
dan Syahniar Syahrun, 1992/1993). Masing-masing unsur 
mempunyai fungsinya masing-masing. Tujuan pendidikan 
berfungsi sebagai pemberi arah bagi semua kegiatan dalam 
proses pendidikan. Pendidik berfungsi membantu merumuskan 
tujuan pendidikan, menciptakan situasi dan kondisi lingkungan 
yang kondusif bagi peserta didik untuk belajar, memfasilitasi 
peserta didik untuk mendapatkan materi pendidikan, serta 
menyelenggarakan proses pendidikan. Peserta didik berfungsi 
untuk mendidik diri atau belajar. Isi atau materi pendidikan 
berfungsi sebagai apa yang harus dipelajari peserta didik. 
Metode dan alat berfungsi sebagai cara untuk memperlancar 
proses pendidikan. Lingkungan berfungsi sebagai tempat 
berlangsungnya proses pendidikan. 

 
2. Proses Pendidikan 
  Proses pendidikan merupakan interaksi antarberbagai unsur 

pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. 
Maksudnya proses pendidikan itu merupakan kegiatan sosial 
atau pergaulan antara pendidik dengan peserta didik dengan 
menggunakan isi atau materi pendidikan, metode, dan alat 
pendidikan tertentu yang berlangsung dalam suatu lingkungan 
untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. 

  Menghadapi abad ke-21, UNESCO melalui “The International 
Commission on Education for the Twenty first Century" yang 
dipimpin oleh Jacques Delors merekomendasikan pendidikan 
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yang berkelanjutan (seumur hidup) yang dilaksanakan 
berdasarkan empat pilar proses pembelajaran, yaitu: 

 Learning to know (Belajar untuk menguasai..pengetahuan) 
 Learning to do (Belajar untuk menguasai keterampilan ) 
 Learning to be (Belajar untuk mengembangkan diri) 
 Learning to live together (Belajar untuk hidup .bermasyarakat) 
 Learning to know, Pendidikan pada hakekatnya merupakan usaha 

untuk mencari agar mengetahui informasi yang dibutuhkan dan 
berguna bagi kehidupan. Belajar untuk mengetahui (learning to 
know) dalam prosesnya tidak sekedar mengetahui apa yang 
bermakna tetapi juga sekaligus mengetahui apa yang tidak 
bermanfaat bagi kehidupan. 

  Guna merealisir learning to know, pendidik seyogyanya tidak 
hanya berfungsi sebagai sumber informasi melainkan juga 
fasilitator. Di samping itu pendidik dituntut dapat berperan 
sebagai teman sejawat dalam berdialog dengan peserta didik 
dalam mengembangkan penguasaan pengetahuan maupun ilmu 
tertentu 

  Learning to do, pendidikan merupakan proses belajar untuk 
melakukan sesuatu (learning to do). Proses belajar menghasilkan 
perubahan dalam ranah kognitif, peningkatan kompetensi, serta 
pemilihan dan penerimaan nilai. Pendidikan membekali manusia 
tidak sekedar untuk mengetahui, tetapi lebih jauh untuk terampil 
berbuat atau mengerjakan sesuatu sehingga menghasilkan 
sesuatu yang bermakna bagi kehidupan. 

  Learning to do bisa berjalan jika lembaga pendidikan 
memfasilitasi peserta didik untuk mengaktualisasikan 
keterampilan yang dimilikinya, serta bakat dan minatnya. 
Walaupun bakat dan minat anak banyak dipengaruhi unsur 
keturunan, namun tumbuh berkembangnya tergantung pada 
lingkungannya. Dewasa ini keterampilan bisa digunakan 
menopang kehidupan seseorang, bahkan keterampilan lebih 
dominan daripada penguasaan pengetahuan dalam mendukung 
keberhasilan kehidupan seseorang. 

  Learning to be, penguasaan pengetahuan dan keterampilan 
merupakan bagian dari proses belajar menjadi diri sendiri 
(learning to be). Menjadi diri sendiri diartikan sebagai proses 
pemahaman terhadap kebutuhan dan jati diri. Belajar berperilaku 
sesuai dengan norma & kaidah yang berlaku di masyarakat, serta 
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belajar menjadi orang yang berhasil, sesungguhnya adalah 
proses pencapaian aktualisasi diri. 

  Pengembangan diri secara maksimal (learning to be) erat 
hubungannya dengan bakat dan minat, perkembangan fisik dan 
kejiwaan, tipologi pribadi anak & kondisi lingkungan nya. 
Kemampuan diri yang terbentuk di sekolah secara maksimal 
memungkinkan anak untuk mengembangkan diri pada tingkat 
yang lebih tinggi. 

  Learning to live together, dengan kemampuan yang dimiliki, 
sebagai hasil dari proses pendidikan, dapat dijadikan sebagai 
bekal untuk mampu berperan dalam lingkungan di mana individu 
tersebut berada, sekaligus mampu menempatkan diri sesuai 
dengan perannya. Pemahaman tentang peran diri dan orang lain 
dalam kelompok belajar merupakan bekal dalam bersosialisasi di 
masyarakat (learning to live together). 

  Salah satu fungsi sekolah adalah tempat bersosialisasi, 
artinya mempersiapkan siswa untuk dapat hidup bermasyarakat. 
Situasi bermasyarakat hendaknya dikondisikan di lingkungan 
sekolah. Kebiasaan hidup bersama, saling menghargai, terbuka, 
memberi dan menerima, perlu ditumbuhkembangkan. Kondisi 
seperti ini memungkinkan terjadinya "learning to live together". 

 
 
3. Proses Pendidikan bukan Proses Pembentukan Seseorang 
  Proses   pendidikan   berlangsung   dalam   suatu   kegiatan   

sosial   atau aulan   antara   pendidik   dengan   peserta   didik.   
Karena   itu,   proses didikan tidak boleh disamakan dengan 
proses reaksi kimiawi, atau proses oduksi yang bersifat 
mekanistik. Alasannya, dalam kegiatan sosial tersebut, baik 
pendidik maupun peserta didik yang terlibat dalam pendidikan 
pada hakikatnya adalah pribadi (subjek). Sebagaimana telah 
Anda pahami melalui Modul  1  bahwa setiap manusia memiliki 
aspek individualitas, manusia adalah pribadi atau subjek yang 
memiliki diri sendiri, bebas atau otonom, unik, memiliki berbagai 
potensi. Sebagai pribadi, setiap peserta didik tentu mempunyai 
bakatnya masing-masing, ingin menjadi dirinya sendiri atas dasar 
pilihannya sendiri. 

  Berdasarkan alasan di atas, dalam proses pendidikan 
pendidik tidak boleh sembarang memperlakukan peserta didik. 
Pendidik tidak boleh memandang dan memperlakukan peserta 
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didik sebagai objek yang seolah-olah dapat dibentuk sesuka 
hatinya. Atas dasar kekuasaannya, memang orang dewasa 
(pendidik) dapat saja sekehendak hatinya menentukan tujuan 
tertentu bagi siswa (peserta didik), dan dengan metode tertentu 
seorang pendidik dapat pula memaksa peserta didik untuk 
mencapai tujuan tersebut. Akan tetapi, tujuan itu tidak sesuai 
dengan kodrat alam peserta didik, dan pencapaian tujuan itu 
tidak terjadi atas dasar ketulusan hati peserta didik, melainkan 
atas dasar keterpaksaan atau ketakutan maka pencapaian tujuan 
itu adalah semu belaka. Mungkin di depan pendidiknya peserta 
didik berperilaku seperti apa yang dikehendaki pendidiknya 
seolah-olah tujuan pendidik telah tercapai, sementara di 
belakang pendidiknya ia menggerutu bahkan tidak berperilaku 
seperti kehendak pendidiknya. Lebih jauh dari itu, mungkin 
terjadi bahwa seseorang memang terbentuk menjadi seseorang 
tertentu seperti dikehendaki pendidiknya, tetapi dengan 
demikian seseorang tersebut nienjadi kehilangan 
kedirisendiriannya. Praktek-praktek seperti ini tentu saja ak 
dapat dipandang sebagai pendidikan, melainkan pembentukan. 
Proses Pendidikan bukanlah pembentukan seseorang. 

  Pendidikan   bersifat   normative karenanya   tujuan,   isi,   cara   
dan   alat pendidikan  yang  digunakan  pendidik  semuanya  
harus  diarahkan   untuk membimbing   anak   ke   arah   
kedewasaan.   Selain itu, dalam  pergaulan pendidikan, pendidik 
harus pula memperhatikan dan mempertimbangkan aspek 
pribadi anak didik. Apakah karakteristik anak didik berkenaan 
dengan keenakannya, minat, bakat, kemampuan. Pendidik harus 
mempertimbangkan bahwa anak didik bukan hanya tumbuh dan 
berkembang sehingga kecenderungan untuk menjadi besar, 
melainkan juga "ketidakmampuan dan ketergantungannya" yang 
menuntut asuhan, bimbingan, dan pengajaran, darj pendidik. 
Selain itu pendidik pun harus sadar bahwa anak pada dasarnya 
memiliki kebebasan dan keinginan untuk menjadi dirinya sendiri. 
"Pergaulan yang tidak menghormati keanakan itu menunjukkan 
kekurangan dan ketidaksempurnaan pedagogis" (M.L Langeveld, 
1980). Pergaulan pendidikan yang tujuan, isi, metode, dan alat 
pendidikannya tidak sesuai dengan kodrat, martabat dan nilai-
nilai kemanusiaan tidak dapat disebut sebagai pendidikan. 
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4. Proses Pendidikan sebagai Upaya Pengembangan Potensi 
Peserta Didik atas Dasar Kedaulatan Peserta Didik dan 
Kewibawaan Pendidik 

  Setiap peserta didik mempunyai potensi atau bakatnya 
masing-masing, mereka mempunyai kekuatan lahir-batinnya atau 
kodrat alamnya masing-masing. Kodrat alam tersebut hanya 
akan berkembang atas dasar kebebasan atau kedaulatan peserta 
didik. Oleh sebab itu, di dalam proses pendidikan pendidik harus 
memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk tumbuh dan 
mengembangkan kodrat alamnya. Berkenaan dengan ini Ki 
Hadjar Dewantara menyatakan: "Kita kaum pendidik hanya dapat 
menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu, 
agar dapat memperbaiki lakunya (bukan dasarnya) hidup dan 
tumbuhnya kodrat alam (Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 
1977). Implikasinya, tujuan pendidikan, isi atau materi 
pendidikan, cara-cara mendidik, alat pendidikan, dan berbagai 
hal yang dilibatkan dalam proses pendidikan harus dipilih dengan 
mempertimbangkan hakikat peserta didik itu sendiri. 

  Sehubungan dengan hal di atas, dalam proses pendidikan 
peranan pendidik bukanlah membentuk pribadi peserta didik, 
melainkan memberikan bantuan atau memberikan tuntunan agar 
peserta didik tumbuh dan berkembang sesuai dengan kekuatan 
lahir-batinnya atau kodrat alamnya. Sebab itu dalam proses 
pendidikan, pendidik bukan berperan atas dasar kekuasaannya, 
melainkan atas dasar kewibawaannya. Kewibawaan merupakan 
syarat mutlak pendidikan, sebab hanya atas dasar hubungan 
kewibawaanlah peserta didik akan mengikuti atau menurut 
kepada pendidik. Dasar hubungan seperti di atas akan sesuai 
dengan kodrat alamnya. 

 
B. Proses Pendidikan Berlangsung Dalam Pergaulan (Interaksi Sosial)  

1. Pergaulan dan Jenis-jenisnya 
   Manusia adalah makhluk sosial, ia hidup bersama dan bergaul 

dengan esamanya. Di dalam pergaulan tersebut tiap orang 
melakukan tindakan-t'ndakan sosial tertentu sehingga terjadi 
proses saling mempengaruhi antara manusia yang satu terhadap 
manusia yang lainnya, dalam rangka mencapai suatu tujuan. Ada 
berbagai jenis pergaulan, ditinjau berdasarkan pelakunya 
pergaulan dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut:  
a. Pergaulan orang dewasa dengan orang dewasa.  
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b. Pergaulan orang dewasa dengan anak atau orang yang 
belum dewasa.  

c. Pergaulan anak dengan anak. 
 
   Dalam   setiap  pergaulan  akan  tercipta  situasi  tertentu,   

yaitu  suatu keadaan, bentuk, dan tujuan tindakan yang terdapat 
dalam pergaulan. Situasi pergaulan secara umum dapat 
dibedakan menjadi 2 macam berikut ini: 
a. Situasi   pergaulan   biasa   atau   situasi   pergaulan   bukan   

pendidikan. Contohnya, Tawar menawar harga barang yang 
dilakukan Ibu A dengan Pak B (situasi jual beli). Bapak Z 
menonton TV bersama keluarganya (situasi hiburan/rekreasi); 
Dua orang anak sambil bercakap-cakap asyik memainkan 
anak catur (situasi bermain). 

b. Situasi pendidikan. Contohnya, Bapak X sedang membimbing 
anaknya mengerjakan tugas sekolah (Pekerjaan Rumah) demi 
keberhasilan anaknya di masa depan, Ibu guru melakukan 
koreksi atas kesalahan perbuatan siswanya agar kesalahan 
tersebut tidak terulang kembali, Seorang ibu menyuruh 
anaknya membuang sampah pada tempatnya agar anaknya 
terbiasa hidup bersih. 

 
   Lingkungan tempat kita melihat gejala pendidikan terlaksana, 

terdapat dalam Pergaulan  orang dewasa dengan anak"  (M.J.  
Langeveld,   1980) pernyataan ini mengandung arti bahwa proses 
pendidikan atau kegiatan mendidik hanya akan berlangsung dalam 
pergaulan (interaksi) antara orang yangdengan anak atau orang 
yang belum dewasa. Akan tetapi, belum tentu setiap pergaulan 
antara orang dewasa dengan anak atau orang yang belum 
dewasa mengandung situasi pendidikan. Situasi pergaulan biasa 
antara orang dewasa dengan anak dapat berubah menjadi situasi 
pendidikan jika orang dewasa secara sengaja mempengaruhi 
anak agar mencapaj kedewasaan. Dalam pernyataan ini tersirat 
makna bahwa dalam situasj pendidikan, pendidlk hams sudah 
mempunyai landasan, niat dan tujuan pendidikan tertentu, untuk 
mencapai tujuan tersebut pendidik memilih isj pendidikan 
(berupa pengetahuan, sikap, keterampilan dan/atau nilai-nilai) 
yang tepat bagi anak didiknya, adapun dalam rangka 
mempengaruhi anak didiknya, pendidik tentunya menggunakan 
cara dan alat pendidikan tertentu, dan selain itu pendidik juga 
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melakukan evaluasi atas proses pendidikan dan hasilnya. 
Implikasi dari semua itu.maka tanggung jawab pendidikan 
berada di pihak orang dewasa (pendidik). 

   Dalam pergaulan antara orang dewasa dengan anak, tidak 
setiap pengaruh orang dewasa yang diberikan kepada anak 
adalah mendidik. Pengaruh orang dewasa kepada anak 
dikatakan mendidik jika pengaruh yang secara sengaja diberikan 
kepada anak didik tersebut bertujuan positif, artinya membantu 
anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri 
atau terarah kepada pendewasaan anak didik. Sejalan dengan 
pernyataan ini M.J. Langeveld (1980) mengemukakan 2 ciri 
(karakteristik) pergaulan yang mengandung situasi pendidikan 
dalam rangka proses pendidikan, yaitu: a. bahwa dalam 
pergaulan orang berusaha mempengaruhi; b. pengaruh itu 
datangnya dari orang dewasa (atau yang diciptakan oleh orang 
dewasa, seperti sekolah, buku, peraturan, pola hidup sehari-hari, 
dan sebagainya) yang ditujukan kepada anak agar mencapai 
kedewasaan. 

   Pada saat terpenuhinya kedua karakteristik di atas itulah 
situasi pergaulan biasa berubah menjadi situasi pendidikan 
sehingga orang dewasa yang bergaul dengan anak 
berkedudukan sebagai pendidik dan anak yang bergaul dengan 
orang dewasa berkedudukan sebagai anak didik (peserta didik). 
Sebaliknya, apabila kedua ciri itu tidak lagi terpenuhi maka 
kedudukan orang dewasa tidak lagi sebagai pendidik, dan 
kedudukan anak pun tidak lagi sebagai peserta didik atau anak 
didik. Dalam keadaan demikian situasi pergaulan pendidikan 
berubah kembali menjadi situasi pergaulan biasa (bukan 
pendidikan). Kiranya dapat Anda pahami bahwa situasi 
pergaulan biasa pada saat tertentu dapat diubah menjadi situasi 
pendidikan. Sebaliknya pada saat tertentu pula situasi 
pendidikan dapat berubah menjadi situasi pergaulan biasa. 
"Pergaulan itu seakan-akan disediakan untuk memungkinkan 
munculnya gejala pendidikan - dan .... pada setiap waktu rsedia 
"menyimpan kembali" gejala pendidikan itu" (M.J. Langeveld, 
1980). 
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2. Sifat-silat yang harus Diperhatikan dalam Mengubah Situasi 
Pergaulan Biasa Menjadi Situasi Pendidikan 

 
   Langeveld (1980) mengemukakan dua sifat yang harus 

diperhatikan apabila pendidik akan mengubah situasi pergaulan 
biasa menjadi situasi pendidikan. Kedua sifat yang dimaksud, 
yaitu: 
a. kewajaran (wajar);  
b. ketegasan (tegas). 

   Sifat pertama, pengubahan situasi pergaulan biasa menjadi 
situasi pendidikan hendaknya dilakukan secara wajar agar tidak 
tampak jelas kesengajaannya oleh anak didik, sekalipun 
sesungguhnya pengubahan situasi pergaulan itu secara sengaja 
diciptakan oleh pendidik. Dalam keadaan seperti ini anak akan 
hampir tidak menyadari bahwa situasi pergaulan telah berubah 
menjadi situasi pendidikan sehingga anak menerima pengaruh 
pendidikan sebagai sesuatu yang wajar pula. Pengubahan situasi 
pergaulan biasa menjadi situasi pendidikan secara wajar ini perlu 
dilakukan mengingat pengalaman membuktikan bahwa 
kesengajaan yang terlalu nyata biasanya dianggap oleh anak 
didik sebagai pelanggaran atas hak dan kebebasannya untuk 
menentukan sikapnya sendiri. Keadaan seperti ini akan 
mengakibatkan anak didik memberikan perlawanan, protes atau 
menjauhkan diri ("menghindar") dari pendidik. 

   Sifat kedua, dalam keadaan tertentu pengubahan situasi 
pergaulan biasa menjadi situasi pendidikan terkadang harus 
dilakukan secara tegas. Alasannya agar pengubahan situasi 
seperti ini dapat memberikan kejelasan bagi anak didik tentang 
apa yang positif dikehendaki oleh pendidik, atau agar anak 
menyadari bahwa ia telah melakukan hal yang bersifat negatif 
yang tidak boleh dilakukannya lagi. Anak didik diharapkan 
memperoleh kejelasan tentang apa yang boleh dilakukan dan 
apa yang tidak boleh dilakukannya. 

   Contohnya,   ketika   anak   didik   berbuat   suatu   kesalahan   
yang   dapat membahayakan dirinya maka secepatnya pendidik 
harus menghentikannya dan menyatakan bahwa hal tersebut 
salah dan berbahaya bagi dirinya. Atau dapat pula melalui dialog 
dengan anak sehingga anak yang bersangkutan menyadari 
kesalahan dan bahaya yang mungkin timbul akibat 
perbuatannya. 
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   Anda pahami, istilah tegas dalam konteks ini bukan berarti 
keras, melainkan bahwa yang benar harus dikatakan benar, 
sedangkan yang salah harus dikatakan salah. Pendidik tidak 
boleh menyatakan sesuatu yang tidak jelas mengenai benar atau 
salahnya atas suatu perbuatan atau atas suatu konsep. Hitam 
katakan hitam, putih katakan putih, pendidik jangan mengatakan 
abu-abu untuk yang hitam atau untuk yang putih. 

 
 3.   Kepercayaan sebagai Syarat Teknik Proses Pendidikan 
   Dalam pengubahan situasi pergaulan biasa menjadi situasi 

pendidikan sebagaimana dikemukakan di atas, berbagai hal yang 
baik dan berguna bagi anak didik "dimasukkan" ke dalam 
pergaulan oleh pendidik. Sebaliknya, berbagai hal yang tidak 
baik, tidak berguna dan berbahaya bagi anak didik "dikeluarkan" 
oleh pendidik dari pergaulan tersebut. Untuk itu tentunya 
pendidik perlu "mengawasi" segala sesuatu yang terjadi dalam 
pergaulan. "Pengawasan" ini hendaknya dilakukan secara wajar 
agar pergaulan pun berlangsung secara wajar dengan hati 
terbuka dari kedua belah pihak. "Pengawasan yang berlebihan" 
dari pendidik akan mengakibatkan anak didik {peserta didik) 
melarikan diri dari sifat-sifat pergaulan yang dilaksanakan dengan 
hati terbuka. la mungkin menjadi orang yang suka 
menyembunyikan isi hatinya, suka berbohong. Bahkan mungkin 
pula anak didik itu "mengunci" diri terhadap pendidik apabila 
"tekanan" yang ditimbulkan oleh pengawasan tersebut terlalu 
besar dirasakan anak didik. Terjadinya hal ini merupakan gejala 
bahwa anak didik merasa tidak aman karena ia selalu "diawasi" 
dan selalu khawatir segala perbuatannya akan disalahkan oleh 
pendidiknya. Anak didik akan merasa dirampas haknya untuk 
menentukan sikap dan perbuatannya sendiri. Semua ini 
merupakan indikasi bahwa anak didik tidak lagi percaya bahwa 
pendidiknya adalah orang yang menyayanginya, orang yang baik, 
orang yang dapat memberikan perlindungan atau rasa aman, 
orang yang dapat memberikan bantuan, dan sebagainya. 
Sebaliknya, pendidik yang "mengawasi pergaulan secara tidak 
wajar atau berlebihan" menunjukkan ketidakpercayaan pendidik 
kepada anak didik bahwa anak didiknya akan mampu berbuat 
baik atau mampu berdiri sendiri. Pendek kata, dalam pergaulan 
seperti ini tidak terdapat lagi kepercayaan dari pendidik kepada 
anak didiknya maupun dari anak didik kepada pendidiknya. Oleh 
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karena tidak adanya saling percaya mempercayai dari kedua 
belah pihak itulah maka pergaulan tersebut tidak kondusif untuk 
pendidikan sehingga proses pendidikan tidak dapat berlangsung 
sesuai dengan harapan. Sehubungan dengan ini M.J. Langeveld 
(1980) menyatakan bahwa perhubungan yang berdasarkan 
percaya mempercayai merupak syarat teknik bagi pendidikan". 

   Dari uraian terdahulu jelas kiranya bahwa pergaulan antara 
orang dewasa dengan anak atau orang yang belum dewasa 
mengandung kemungkinan untuk memunculkan situasi 
pendidikan. Dengan syarat tertentu, situasi pergaulan antara 
orang dewasa dengan anak dapat diubah menjadi situasi 
pendidikan. Sebaliknya, dalam pergaulan antara anak dengan 
anak (orang yang belum dewasa dengan orang yang belum 
dewasa) tidak mengandung kemungkinan untuk munculnya 
situasi pendidikan sehingga tidak mungkin terjadi proses 
pendidikan. Hal ini bukan berarti bahwa pergaulan mereka tidak 
mengandung pengaruh bagi perkembangan pribadi masing-
masing anak yang bergaul, melainkan bahwa dalam pergaulan 
mereka tidak akan terdapat hubungan berdasarkan kewibawaan. 
Selain itu, tidak jelas pula siapa sesungguhnya yang bertanggung 
jawab dalam pergaulan tersebut. Pergaulan anak dengan anak 
akan tetap tinggal sebagai pergaulan biasa. Pendek kata, 
pendidikan tidak mungkin berlangsung dalam pergaulan anak 
dengan anak. Demikian halnya situasi pendidikan atau pendidikan 
tidak berlangsung dalam pergaulan antara orang dewasa dengan 
orang dewasa. Alasannya, kedua belah pihak yang bergaul itu 
sama-sama sudah dewasa karenanya tanggung jawab pun 
berada pada kedua belah pihak. Masing-masing telah 
bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Memang benar dalam 
pergaulan orang dewasa dengan orang dewasa mungkin 
terdapat pengaruh positif bagi perkembangan pribadi kedua 
belah pihak orang dewasa yang bergaul. Tetapi hal demikian itu 
oleh M.J. Langeveld (1980) tidak disebut sebagai pendidikan, 
melainkan disebut bildung, artinya pembentukan diri sendiri atas 
tanggung jawab sendiri. 

 
C.   Hubungan Kewibawaan Dalam Proses Pendidikan  
  Seperti telah diuraikan terdahulu, dalam pergaulan antara anak 

dengan anak tidak mungkin muncul situasi pendidikan karena dalam 
pergaulan tersebut tidak akan terdapat hubungan berdasarkan 
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kewibawaan. Apakah yang disebut kewibawaan? Bagaimana 
mungkin pendidik berwibawa, dan bagaimanakah hubungan 
kewibawaan itu?  

  Kewibawaan  (kewibawaan  pendidikan)  adalah  suatu  kekuatan  
atau eoinan pribadi pendidik yang diakui dan diterima secara sadar 
dan tulus ar|ak didik sehingga anak didik dengan kebebasannya mau 
menuruti pengaruh pendidik. Menurut M.J. Langeveld (1980) dalam 
hubungan kewibawaan, kewibawaan pendidik akan ditentukan oleh 
berbagai faktor yaitu: 

 1.   kasih sayang terhadap anak; 
 2.   kepercayaan bahwa anak akan mampu dewasa; 
 3.   kedewasaan; 
 4.   identifikasi terhadap anak; 
 5.   tanggungjawab pendidikan. 
 
  Di pihak lain, kepenurutan atau menurutnya anak didik (peserta 

didik) kepada pendidik akan tertentukan oleh faktor sebagai berikut: 
 1.   kemampuan anak dalam memahami bahasa; 
 2.   kepercayaan anak kepada pendidik; 
 3.   kebebasan anak untuk menentukan sikap, perbuatan dan masa 

depannya; 
 4.   identifikasi; 
 5.   imitasi dan simpati. 
  Dalam pergaulan pendidikan, motif intrinsik yang perlu ada pada 

diri pendidik adalah rasa kasih sayang terhadap anak didik. Pendidik 
yang memiliki rasa kasih sayang terhadap anak didiknya tentunya 
akan selalu berupaya menjaga, melindungi, membimbing, mengajari, 
melatih, membantu atau memberikan segala yang terbaik bagi anak 
didiknya. Atas dasar kasih sayang ini pendidik akan rela berkorban 
demi kepentingan anak didiknya, sekalipun tanpa "imbalan". 
Sebaliknya, apabila motif pendidik bukan atas dasar kasih sayang, 
misalnya karena gaji atau imbalan lainnya maka apabila gaji atau 
imbalan tersebut kurang atau tidak ada maka pendidik cenderung 
akan kurang atau bahkan tidak akan memberikan bimbingan dan 
tindakan-tindakan lainnya demi kepentingan anak. 

  Pendidik harus percaya bahwa anak didiknya akan mampu berdiri 
sendiri, pendidik harus percaya bahwa lambat laun anak akan 
mampu mencapai kedewasaannya. Kepercayaan ini akan memberi 
dorongan, keberanian, keyakinan dan keinginan pada diri anak untuk 
berusaha agar menjadi dewasa. Oleh karena kasih sayangnya, 
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pendidik akan melindungi, membantu dan melakukan tindakan-
tindakan lainnya demi anak didiknya-Namun, pendidik pun percaya 
bahwa anak akan mampu berdiri sendiri (dewasa) maka pendidik 
juga akan memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar 
mandiri, untuk belajar melindungi atau membantu diri sendiri. 
Pendidik akan memberikan "pengawasan" yang wajar sehingga anak 
tetap bebas dan berani mengambil keputusan atau menentukan 
sikap tindakannya   sendiri.   Sebaliknya,   apabila   pendidik  tidak   
memiliki kepercayaan bahwa anak akan mampu mandiri maka 
pendidik akan selalu  membantu, melindungi dan memberikan 
"pengawasan" yang berlebihan. Akibatnya, anak tidak akan merasa 
bebas, akan menjadi pengecut. Pada khirnya anak mengalami 
kesulitan dalam mencapai kedewasaannya. 

  Pendidik seharusnya adalah orang dewasa, artinya orang yang 
mampu menentukan diri atas tanggung jawab sendiri, dan turut 
serta secara konstruktif dalam kehidupan masyarakat di mana ia 
hidup. Kedewasaan ini merupakan bentuk yang mempunyai 2 arti, 
yaitu: 

 1.  individuasi, artinya bahwa orang dewasa itu telah menjadi 
manusia tertentu; 

 2. sebagai kesatuan nilai-nilai dan norma-norma yang 
diidentifikasikan oleh manusia tertentu tadi. 

 
  Orang dewasa adalah orang yang sudah jelas siapa 

sesungguhnya dia; ia mempunyai kelebihan pengetahuan, 
keterampilan, sikap, nilai, dan norma dibanding anak, yang sudah 
direalisasikan dalam setiap perbuatannya. Dengan kata lain semua 
itu sudah terintegrasi dalam dirinya. Dalam pergaulan pendidikan, 
terintegrasinya pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai dan norma 
ini sangatlah ideal. Sebab hal ini merupakan cara atau metode 
mendidik dalam mempengaruhi anak didik yang akan 'turut 
menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan. M.J. 
Langeveld (1980) mengemukakan bahwa cara mendidik itu memang 
dapat dipelajari sebagai suatu cara, dan cara mendidik itu 
merupakan cara pribadi seseorang pendidik tertentu. Namun, ia pun 
menegaskan bahwa pendidik melakukan tindakan pendidikan 
dengan nilai-nilai pilihannya berdasarkan mutu nilai itu sepanjang ia 
dapat mempersatukan diri dengan nilai-nilai itu. Pendidik merupakan 
anak didiknya. Berdasarkan prinsip itu jelaslah kiranya bagi. 
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  Pada bahwa pendidikan susila yang dilakukan oleh orang yang 
asusila, dan disiplin yang dilakukan oleh orang yang tidak berdisiplin, 
tidak sanggup menciptakan syarat positif bagi perkembangan anak 
untuk jadi orang bersusila atau orang berdisiplin. Apalagi jika hal ini 
kita dan   dengan   sifat   kecenderungan   anak   untuk   melakukan   
imitasi. Kan anak cenderung untuk meniru apa yang diperbuat orang 
lain atau dalam pergaulan pendidikan, sebagai pemangku 
kewibawaan, pendidik harus mengidentifikasikan diri terhadap anak 
didik sebagai penerirna kewibawaan. Ini berarti bahwa pendidik 
harus bertindak dengan memperhatikan dan mempertimbangkan 
berbagai karakteristik anak (seperti tingkat kemampuan berpikir 
anak, minat anak, bakat anak, dunia anak dan sebagainya), 
kepentingan anak, keselamatan dan kebahagiaan anak. Karena itu, 
pendidik memilih dan melakukan segala tindakan pendidikan bukan 
atas dasar tingkat kemampuan berpikir pendidik, tidak semata-mata 
demi kepentingan pendidik, melainkan demi anak didik. Karena itu, 
pendidik hendaknya mampu mewakili kata hati dan penyelenggara 
kepentingan anak dan pendidik bertanggungjawab atas pendidikan 
anak. 

  Terdapat hubungan erat antara kewibawaan dan tanggung 
jawab sebagai ciri orang dewasa. Di satu pihak, pendidik haruslah 
orang dewasa, dan tanggung jawab pendidikan ada pada orang 
dewasa. Di pihak lain pendidikan diarahkan agar anak didik mencapai 
kedewasaannya, artinya agar anak mampu mandiri atas dasar 
tanggung jawab sendiri. Sehubungan dengan ini maka lambat laun 
pendidik harus mengalihkan tanggung jawab ini kepada anak didik. 
Apabila hal ini diabaikan maka anak didik akan tetap tinggal sebagai 
orang yang tidak dewasa. 

  Permasalahan selanjutnya, bagaimana mungkin anak didik akan 
menurut kepada pendidik dalam rangka mencapai kedewasaannya? 
Pertama-tama perlu ditegaskan bahwa penyadaran hubungan 
kewibawaan baru tercapai apabila anak telah mampu memahami 
bahasa. Melalui bahasa pendidik menyampaikan saran, suruhan, 
larangan, petunjuk-petunjuk atau pesan-pesan tentang apa yang 
seharusnya dan apa yang tidak seharusnya diperbuat anak. Melalui 
bahasa pula anak akan memahami petunjuk, pesan, saran, suruhan, 
larangan dari pendidik. Lebih dari itu, dengan bahasa anak pun akan 
sampai pada pemahaman tentang motif dari berbagai tindakan 
pendidik. Penguasaan bahasa akan menjembatani "bertemunya" 
pendidik dengan anak didik secara pribadi. Menurut M.J. Langeveld 
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(1980): "pemahaman bahasa untuk tiba pada kepenurutan atas 
dasar pengakuan kewibawaan telah mulai muncul (dalam bentuk 
yang sederhana) pada anak usia 3,5 tahun. Pada usia 5 tahun dan 
pada usia sekolah pengakuan kewibawaan itu akan kelihatan lebih 
jelas lagi, sedangkan pada usia pubertas karena "aku" si anak 
mempunyai peranan besar maka sering terjadi krisis kewibawaan". 

  Dalam uraian di atas tersirat makna bahwa pendidik perlu 
beridentifikasi kepada anak didiknya. Dalam melakukan tindakan-
tindakan pendidikan, lain harus memperhatikan dan 
mempertimbangkan kemampuan berpikiran kepentingan anak, 
keselamatan dan kebahagiaan anak, pendidik juga harus 
menggunakan bahasa sesuai dengan taraf kemampuan anak 
berbahasa bahasa anak). Ini diperlukan agar anak memahami pesan 
dari tindakan-tindakan pendidik, tujuan pendidik, dan bahkan 
memahami pula motif dari tindakan-tindakan pendidik tersebut. 

  Dalam pergaulan pendidikan, kasih sayang sebagai motif intrinsik 
nendidik yang telah dipahami anak didik akan menimbulkan 
kepercayaan pada diri anak didik kepada pendidiknya. Anak didik 
percaya bahwa pendidiknya adalah orang yang baik dan 
bertanggung jawab sehingga anak didik berani mempertaruhkan diri 
dan mempertaruhkan masa depan kepada pendidiknya. Anak didik 
percaya bahwa pendidiknya menguasai berbagai hal sehingga ia 
merasa pantas untuk berguru kepadanya. Anak didik percaya bahwa 
pendidik akan membantu mengantarkannya kepada kedewasaan. 
Kepercayaan anak didik ini sungguh berharga dan tidak boleh disia-
siakan oleh pendidik. Sebab, kepercayaan ini menyangkut nasib anak 
di masa depan yang harus dapat dipertanggungjawabkan oleh 
pendidik. Di samping itu, kepercayaan anak kepada pendidik 
merupakan dasar kepenurutan anak kepada pendidik. Jika anak didik 
tidak mempunyai kepercayaan kepada pendidiknya, sebaik apa pun 
pengaruh yang diberikan pendidik cenderung akan ditolak anak 
didik. Karena itu, dalam hubungan kewibawaan selain perlu adanya 
kepercayaan dari pendidik kepada anak didik, perlu pula adanya 
kepercayaan dari anak didik kepada pendidik. 

          Kepercayaan anak didik kepada pendidik mungkin akan hilang 
seandainya pendidik belum dewasa. Maksudnya bahwa pendidik itu 
tidak mempunyai kelebihan dalam berbagai hal, seperti 
pengetahuan, keterampilan. Terutama apabila nilai-nilai dan norma-
norma belum terintegrasi pada diri Pendidik. Guru yang mengajarkan 
hidup bersih dan menyuruh anak untuk membuang sampah pada 
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tempatnya, akan dianggap tidak adil atau bahkan dianggap bohong 
oleh anak apabila anak tahu bahwa gurunya pun tidak membuang 
sampah pada tempatnya. Hal semacam ini cenderung akan 
roenimbulkan ketidakpercayaan dan penolakan anak didik terhadap 
pengaruh yang diberikan guru karena itu guru tidak akan berwibawa 
lagi di hadapan anak didiknya. Bahaya lain yang mungkin timbul 
akibat belum  mengintegrasinya nilai-nilai dan norma-norma pada 
diri guru (pendidik) adalah  anak akan menru perbuatan-perbuatan 
yang tidak baik dari gurunya. Guru atau pendidik akan menjadi 
model atau teladan bagi anak karena itu perbuatan pendidik dalam 
kegiatan pendidikan dan dalam kehidupan sehari-hari harus sudah 
merupakan perwujudan nilai-nilai dan norma-norma yang diakui. 

          Apabila kepercayaan sudah muncul pada diri anak didik dan 
pendidik sudah menjadi teladan bagi anak didik, anak didik akan 
melakukan identiflkasi atau beridentiflkasi, yaitu suatu upaya yang 
dilakukan anak untuk "menyamakan" diri dengan pendidiknya. Pada 
awalnya anak yang melakukan identiflkasi tidak memperhitungkan 
dirinya sama sekali, atau melakukannya atas dasar simpati kepada 
pemangku kewibawaan yang menjadi objek identiflkasinya. Oleh 
karena anak melepaskan peranan dirinya itu maka anak sepenuhnya 
akan menurut kepada pendidiknya. Jadi, kepenurutan anak ini tiada 
lain karena adanya "pengaruh ikatan pribadi" antara anak didik 
dengan pendidiknya. "Pengaruh ikatan pribadi" ini dapat 
memunculkan dua kemungkinan sifat kepenurutan anak kepada 
pendidik, yaitu (1) kepenurutan pasif, dan (2) kepenurutan aktif. 

          Kepenurutan yang bersifat pasif biasanya terjadi pada anak yang 
belum paham betul akan nilai-nilai dan norma-norma. Jadi, pada 
awalnya kepenurutan anak itu akan dilakukan karena anak percaya 
kepada pendidiknya, lalu "ketularan perasaan" sehingga muncul 
simpati, atas dasar itu anak menurut kepada pendidik secara pasif. 
Kepenurutan seperti ini pada masa tertentu memang diperlukan. 
Akan tetapi, kepenurutan yang bersifat pasif ini berlangsung terus-
menerus seiring dengan perkembangan usia anak, hal ini juga akan 
berbahaya. Kemungkinan anak hanya akan menjadi pengekor, ia 
menurut tanpa kritis, tanpa mempertimbangkan keberadaannya 
sebagai pribadi dan kebebasannya, dan tanpa mempertimbangkan 
akan hak dan kewajibannya. Kepenurutan yang bersifat pasif seperti 
ini oleh M.J. Langeveld (1980) dipandang sebagai hasil semu dari 
upaya pendidikan. Karena itu dalam rangka pendidikan, selanjutnya 
diharapkan dan harus diwujudkan kepenurutan yang bersifat aktif. 
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Artinya, identiflkasi atau kepenurutan oleh anak dalam hubungan 
kewibawaan itu harus makin terlepas dari pribadi pendidik dan 
makin lama makin diarahkan pada identiflkasi atau kepenurutan 
kepada norma-norma dan nilai-nilai. Berdasarkan kebebasannya 
sebagai pribadi, atas dasar hak, kewajiban dan tanggung jawabnya 
makin lama anak didik harus mampu melepaskan diri dari 
pendidiknya dan berdiri sendiri. Penerimaan kewibawaan itu 
berubah menjadi pengakuan serta penerimaan nilai-nilai dan norma-
norma hidup yang direalisasikan oleh anak didik itu sendiri. Jadi, 
pada akhirnya kepenurutan anak itu bukan lagi atas "pengaruh 
ikatan pribadi" dengan pendidiknya, melainkan atas dasar nilai-nilai 
dan norma-norma yang selalu direalisasikan pendidik dalam 
kehidupannya. Sehubungan dengan ini M. J. Langeveld (1980) 
menyatakan bahwa "pelaksanaan kewibawaan pendidikan itu 
menurut relasi norma pada pribadi pendidik". Hasil dari kepenurutan 
yang bersifat aktif inilah yang disebut sebagai hasil upaya pendidikan 
yang sesungguhnya, sebab dengan demikian anak mencapai 
kedewasaannya. 

  Kewibawaan sangat diperlukan dan harus ada dalam pergaulan 
pendidikan. Ada dua alasan mengenai harus adanya kewibawaan 
dalam pergaulan pendidikan: 

 1. Apabila kewibawaan tidak ada maka suatu perintah, ajakan, 
petunjuk, dan tindakan-tindakan lainnya dari pendidik akan 
dituruti oleh anak hanya atas dasar "pengaruh keterikatan anak 
kepada pendidiknya". Karena itu anak didik tidak akan pernah 
menjadi dewasa, ia akan tetap tak terdidik. 

 2. Apabila kewibawaan tidak ada maka kepenurutan anak akan 
terjadi berkat pemahaman anak atas pengalamannya sendiri. Jika 
demikian halnya berarti anak sudah mampu berdiri sendiri 
(dewasa), dan ini bertentangan dengan keadaan anak yang 
sebenarnya. 

  Berdasarkan alasan itu M.J. Langeveld (1980) mengemukakan 
bahwa "adanya kewibawaan itu menciptakan kemungkinan orang 
dewasa memberikan bantuan kepada orang yang masih belum 
dewasa" karena itu "kewibawaan ialah syarat mutlak (conditio sine 
qua nori) untuk pendidikan". 

  Tanggung Jawab Pendidikan. Dari semua uraian di atas, dapat 
kita pahami bahwa dalam situasi pendidikan yang terjadi dalam 
pergaulan antara orang dewasa (pendidik) dengan anak didik (orang 
yang belum dewasa atau peserta didik) pada awalnya tanggung 
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jawab berada pada orang dewasa Pendidik). Namun, seiring dengan 
perkembangan kedewasaan anak didik, lambat laun tanggung jawab 
itu dialihkan oleh pendidik kepada anak didik. Sebaiknya, lambat 
laun anak didik pun berusaha merebut atau menerima tanggung 
jawab tersebut.  Akhirnya,  anak tidak  lagi  tergantung kepada 
pendidik, ia akhirnya mampu berdiri sendiri (dewasa). Selain itu 
dapat pula dipahami bahwa kewibawaan itu bersifat bipolaritet atau 
berada pada ketegangan polair (M.J langeveld, 1980) yaitu di satu 
pihak penididik menuntut penurutan dari anak didik, di pihak lain  
pendidik mengakui bahwa anak didik harus mampu berdiri sendiri. 
Namun demikian, hal ini adalh wajar adanya, dan dapat di selesaikan 
dengan adanya percaya mempercayai antara pendidik dan anak 
didik yang muncni atas dasar kasih sayang. 

 
LATIHAN 
 Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, 
kerjakanlah latihan berikut! 
 Proses pendidikan berlangsung dalam pergaulan (interaksi social) 
antara orang dewasa dengan anak atau orang yang belum dewasa, tetapi 
proses pendidikan bukanlah proses pembentuakan seseoarang anak oleh 
orang dewasa. Mengapa? Jelaskan! 
 
Petunjuk Jawaban latihan. 
 Untuk menjawab pertanyaan di atas Anda perlu mengingat  kembali 
konsep tentang proses pendidikan dan hakikat anak didik (peserta didik). 
 
RANGKUMAN 
 Proses pendidikan berlangsung dalam pergaulan (interaksi sosial) 
tara pendidik dengan peserta didik dengan menggunakan isi, metode, dan 
alat pendidikan tertentu yang berlangsung dalam suatu lingkungan ntuk 
mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Karakteristik 
nergaulan yang mengandung situasi pendidikan sebagai suatu proses 
pendidikan adalah (1) adanya upaya mempengaruhi, (2) pengaruh itu 
datangnya dari orang dewasa yang ditujukan kepada anak (orang yang 
belum dewasa) agar mencapai kedewasaan. Kewajaran (wajar) dan 
ketegasan (tegas) merupakan 2 sifat yang harus diperhatikan dalam 
mengubah situasi pergaulan biasa ke dalam situasi pendidikan. Proses 
pendidikan bukanlah pembentukan seseorang, melainkan upaya 
pengembangan potensi peserta didik atas dasar kedaulatan peserta didik 
dan kewibawaan pendidik. Kewibawaan merupakan syarat mutlak proses 
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pendidikan, syarat tekniknya adalah kepercayaan, sedangkan dasarnya 
(motif intrinsik yang harus ada pada pendidik) adalah kasih sayang. 
Faktor-faktor yang menentukan kewibawaan pendidik adalah kasih 
sayang terhadap anak, kepercayaan bahwa anak akan mampu dewasa, 
kedewasaan, identifikasi terhadap anak, dan tanggung jawab pendidikan. 
Di pihak lain, kepenurutan atau menurutnya anak didik (peserta didik) 
kepada pendidik akan ditentukan oleh faktor kemampuan anak dalam 
memahami bahasa, kepercayaan anak kepada pendidik, kebebasan anak 
untuk menentukan sikap, perbuatan dan masa depannya, identifikasi, 
imitasi dan simpati. Tanggung jawab pendidikan pada mulanya berada di 
tangan orang dewasa (pendidik), tetapi lambat laun seiring 
perkembangan kedewasaan peserta didik tanggung jawab tersebut 
diserahkan dan diraih oleh peserta didik. 
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TES FORMATIF 2 
Pilihlah satu jawaban yang paling tepat. 
1. Unsur pendidikan yang berfungsi sebagai pemberi arah bagi semua 

kegiatan dalam proses pendidikan adalah .... 
a. Isi atau materi pendidikan 
b. Pendidik 
c. Tujuan pendidikan 
d. Metode dan alat pendidikan 
e. Lingkungan pendidikan 

2. Tugas seorang pendidik dalam proses pendidikan adalah.... 
a. Sebagai pemberi arah bagi semua kegiatan dalam proses 

pendidikan 
b. Memfasilitasi peserta didik untuk mendapatkan materi 

pendidikan 
c. Membantu peserta didik untuk menyelesaikan persoalan 
d. Memberi materi pelajaran pada peserta didik 
e. Mempersiapkan materi pelajaran untuk peserta didik 

3. Gejala pendidikan dapat terlaksana dalam suatu lingkungan 
pergaulan. Pada lingkungan pergaulan manakah proses pendidikan 
dapat terlaksana? .... 
a. Pergaulan antara orang dewasa dengan orang dewasa 
b. Pergaulan antara orang dewasa dengan lingkungan 
c. Pergaulan antara anak dengan anak 
d. Pergaulan antara anak dengan lingkungan 
e. Pergaulan antara orang dewasa dengan anak 

4. Sifat yang harus diperhatikan pendidik saat akan mengubah situasi 
pergaulan biasa menjadi situasi pendidikan adalah .... 
a. Wajar dan tegas 
b. Wajar dan santai 
c. Wajar dan disiplin 
d. Tegas dan disiplin 
e. Tegas dan tanggung jawab 

5. Berikut ini adalah contoh pergaulan dalam situasi pendidikan,      
yaitu .... 
a. Seorang bapak sedang menonton TV bersama anaknya 
b. Seorang ibu meminta anaknya membuang sampah pada 

tempatnya 
c. Dua orang anak yang sedang bermain catur 
d. Ibu-ibu yang sedang berbincang-bincanu 
e. Bapak-bapak sedang bekerja bhakti 
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6. Berikut ini yang merupakan faktor menentukan kewibawaan 
pendidik adalah .... 
a. Peraturan yang dibuat oleh pendidik 
b. Isi dan materi yang dibawakan pendidik 
c. Hukuman dan sangsi dari pendidik 
d. Kedewasaan pendidik 
e. Kedisiplinan pendidik 

7. Dalam pergaulan pendidikan. Motif intrinsik yang perlu ada dalam 
diri pendidik adalah 
a. Kewibawaan sebagai pendidik 
b. Kasih sayang pada anak didik 
c. Keberanian menyampaikan pendapat 
d. Kejujuran dalam berucap 
e. Ketelitian dalam bersikap 

8. Pendidik harus percaya bahwa anak didiknya akan mampu berdiri 
sendiri. Implikasi dari pernyataan tersebut adalah .... 
a. pendidik memberikan pengawasan secara wajar pada peserta 

didik 
b. pendidik melindungi peserta didik 
c. pendidik memberikan berbagai nasihat pada peserta didik 
d. Pendidik mengenalkan berbagai peraturan dan hukuman pada 

peserta didik 
e. Pendidik selalu membantu peserta didik 

9. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kepenurutan atau 
menurutnya peserta didik kepada pendidiknya adalah .... 
a. Tingkat kedisiplinan pendidik 
b. Materi yang dibawakan oleh pendidik 
c. Tingkat pengetahuan pendidik 
d. Motivasi dari dalam diri peserta didik 
e. Kemampuan peserta didik memahami bahasa 

10. Dalam pergaulan pendidikan, pendidik harus mengidentifikasikan 
diri terhadap anak didik. Maksud dari pernyataan diatas adalah .... 
a. Setiap tindakan pendidik harus memperhatikan kemauan peserta 

didik 
b. Dalam bertindak pendidik harus mempertimbangkan 

karakteristik peserta didik 
c. Dalam bertindak pendidik harus mempertimbangkan 

kepentingan pendidi 
d. Dalam tindakan pendidik didasarkan atas tingkat kemampuan 

pendidik 
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e. Setiap tindakan pendidik disesuaikan dengan kepentingan 
pendidik 

   
Cocokanlah jawaban Anda dengan kunci jawaban Tes Formatif 2 yang 
terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. 
Kemudian, gunakan runus berikut untuk mengetahui tingkat penguasan 
Anda terhadap materi Kegiatan belajar 2. 
 
 Tingkat penguasan = Jumlah jawaban yang benar x 100% 
                                                 Jumlah soal 
 Arti tingkat penguasaan:  
 90 - 100%   = baik sekali  
 80 - 89%   = baik  
 70 - 79%   = cukup  
  <70%   = kurang 
 Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat 
meneruskan dengan Modul selanjutnya. Bagus! Jika masih di bawah 80%, 
Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang 
belum dikuasai. 
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Glosarium 
 

Credential    : surat kepercayaan, sertifikat atau ijazah. 
Imitasi    : proses meniru yang dilakukan seseorang 

terhadap orang lain 
Identifikasi    : proses menyamakan atau menyesuaikan dari 

terhadap orang atau kelompok atau nilai-nilai 
yang diterima dan maksud-maksud orang lain 
terhadap dirinya. 

Kodrat alam   :  kekuatan lahir batin yang dimiliki anak; minat 
dan bakat anak yang dibawa sejak kelahiran 

Kepenurutan pasif :  menurutnya seseorang (anak) kepada orang lain 
atas dasar keterpaksaan atau ketakutan. 

Kepenurutan aktif  :  menurutnya seseorang (anak) kepada orang lain 
atas dasar kebebasan nya atau keikhlasannya. 

Lingkungan pendidikan : suatu latar tempat berlangsungnya pendidikan 
dengan segala situasi dan kondisi sosial 
budayanya. 

Pendidikan informal      :  pendidikan yang berlangsung dalam lingkungan 
keluarga 

Pendidikan formal  : pendidikan secara terstruktur dan berjenjang 
yang berlangsung di lingkungan sekolah. 

Pendidikan nonformal : pendidikan yang dapat dilakukan secara 
terstruktur dan berjenjang ataupun tidak secara 
terstruktur dan tidak berjenjang yang 
diselenggarakan di luar keluarga dan diluar 
sekolah atau dilaksanakan di dalam masyarakat. 

Simpati     :  suatu keadaan seseorang yang ikut merasakan 
tentang apa yang dialami dan dirasakan oleh 
orang lain. 
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BAB VI 
SEJARAH PENDIDIKAN DI INDONESIA 

 

 
A. SEJARAH PENDIDIKAN MASA SEBELUM KEMERDEKAAN 
         Sejarah pendidikan pada masa sebelum kemerdekaan ini 

meliputi pembahasan sebagai berikut: 
1. Pendidikan Pada Zaman Pemerintahan Belanda Jaman VOC 

   Masa penjajahan telah menjadikan bangsa Indonesia 
tertindas, yang pada akhirnya memunculkan semangat bangsa 
Indonesia untuk tampil menggelorakan nasionalisme dan 
memunculkan pergerakan-pergerakan. Semangat kebangsaan 
dan berbagai pergerakan bangsa Indonesia itu membuahkan 
hasil, yakni Belanda sepakat untuk  membuat Politik Etis pada 
tahun 1901. 

   Terbitnya Politik Etis ini berpengaruh kuat pada 
penyelenggaraan pendidikan pada masa itu. Penyelenggaraan 
pendidikan di Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) bagian, ada 
yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial Belanda dan ada 
pendidikan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. 

   Pendidikan yang diselenggarakan oleh  Belanda dimulai 
dengan pendidikan yang dikelola oleh VOC. Pada masa VOC ini 
pendidikan sekolah terbagi menjadi 2 yaitu pendidikan rendah, 
pendidikan menengah pendidikan kejuruan dan pendidikan 
tinggi. Adapun tujuan pendidikan yang dikelola VOC ini adalah 
agar tersedianya tenaga kerja murah untuk hegemoni penjajah, 
untuk menyebarluaskan dan memperkuat kebudayaan barat 
dan juga misi Kristen Protestan. Sekolah-sekolahnya terutama 
didirikan didaerah-daerah yang penduduknya beragama Katolik 
yakni di Ambon. Sejak tahun 1607 sampai tahun 1627 di Ambon 
tercatat telah berdiri 16 sekolah dan 18 sekolah di pulau-pulau 
lainnya. Kurikulumnya selain mata pelajaran membaca dan 
menulis juga mata pelajaran agama Protestan. Orang Belanda 
umumnya beragama Protestan, selain mereka berusaha untuk 
menguasai wilayah Indonesia, mereka pun berusaha untuk 
mcnyebarluaskan agama Protestan. Kurikulum merupakan isi 
atau jantungnya pendidikan.(Hamid Hasan; 2011). Oleh karena 
itu kekuatan yang mempengaruhi kurikulum berarti mampu 
menguasai proses pendidikan.  
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   Kurikulum pendidikan pada jaman Belanda yang dikelola 
VOC tidak tertulis, tetapi dipahami dan dilaksanakan seluruh 
warga sekolah. Lama pendidikan pun tidak ditentukan sesuai 
dengan tingkat daya serap peserta. Peserta didik umumnya 
merupakan anak-anak pribumi yang orang tuanya bekerja 
sebagai pegawai Belanda. Anak-anak pribumi rakyat jelata 
tidak diberi kcscmpatan untuk bersekolah. Yang menjadi guru 
di sekolah tersebut adalah orang Belanda, tetapi kemudian 
diganti oleh anak-anak dari para kepala pemerintahan yang 
sudah mendapat pendidikan di negeri Belanda. 

   Dapat dikatakan bahwa karakteristik pendidikan Belanda 
jaman VOC adalah (1) tujuan pendidikan adalah (a) agar 
tersedianya tenaga kerja murah untuk hegemoni penjajah, (b) 
untuk menyebarluaskan dan memperkuat kebudayaan barat 
dan (c) juga misi Kristen Protestan(2) guru-gurunya adalah 
orang Belanda dan kemudian diganti oleh anak-anak dari para 
kepala pemerintahan yang sudah mendapat pendidikan di 
negeri Belanda (3) peserta didiknya adalah anak-anak pribumi 
yang orang tuanya bekerja sebagai pegawai Belanda. 

 
2. Pendidikan Pada Zaman Kolonial Belanda.  

   Pada tahun 1800-1942 bangsa Indonesia menjadi jajahan 
Pemerintah Kolonial Belanda. Pendidikan yang awalnya 
dikelola VOC akhirnya diserahkan kepada Pemerintah Belanda.  
Sejak berkuasanya bangsa Belanda, bangsa kita terus berada 
dalam penjajahan.Seluruh rakyat Indonesia  termasuk Kerajaan-
kerajaan ditindas dan diadu domba. Kekuasaan para raja 
dirampas, dan kckayaan alam Indonesia diangkutnya ke negeri 
Belanda. Belanda pun  melakukan praktek monopoli atas 
perdagangan hasil pertanian Indonesia yang laku di pasar 
dunia.  

   Seiring dengan praktek penyelenggaraan pendidikan yang 
hanya diperuntukan bagi anak-anak para pemimpin 
pemerintahan didikan sekolah Belanda, maka berarti pula 
bahwa Belanda telah menumbuhsuburkan stratifikasi social 
didalam tatanan kehidupan dan pola-pola interaksi social 
masyarakat.Stratifikasi social yang muncul dijaman colonial 
Belanda itu secara rinci dari lapisan tcrtinggi sampai dengan 
terbawah dapat diurutkan sebagai berikut : bangsa Belanda, 
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golongan orang Timur Asing, golongan Priyayi/Bangsawan 
Pribumi, dan golongan rakyat jelata Pribumi. 

   Praktek stratifikasi kelas-kelas social masyarakat ini tentu 
saja mengecewakan masyarakat. Apalagi pada masa-masa 
berikutnya, Belanda semakin jelas memperlihatkan perbedaan 
kelas-kelas social tersebut. Hal ini secara jelas dapat dilihat dari 
beberapa kebijakan colonial Belanda sebagai berikut: 
(a) Pada tahun 1808 Gubernur Jenderal V Daendels 

memerintahkan agar para bupati di Pulau Jawa memberi 
peluang pendidikan bagi kalangan rakyat jelata, tapi 
kebijakan ini tidak dapat terealisir.  

(b) Pada tahun 1811-1816 ketika pemerintahan di pimpin oleh 
Raffles, pendidikan bagi rakyat jelata juga tidak dapat 
diselenggarakan 

(c) Pada tahun 1816 Komisaris Jenderal C.G.C. Reindwardt 
mengeluarkan Undang-undang Pengajaran yang dapat 
menjadi pedoman dasar pendirian sekolah, tetapi 
Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan tahun 1818 sama 
sekali tidak  dengan rnenyangkut perluasan pendidikan 
bagi seluruh lapisan rakyat Indonesia.Pada  Peraturan 
Pemerintah itu hanya disebutkan bahwa pendidikan 
diperuntukan bagi orang-orang Belanda,timur asing, 
bangsawan,orang kaya dan golongan Pribumi penganut 
Protestan.  

(d) Pada jaman Gubernur Jenderal Van den Bosch berkuasa. 
dikeluarkan kebijakan Culturstelsel (Tanam Paksa) bagi 
seluruh rakyat Indonesia, agar Belanda mendapatkan 
keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Untuk dapat 
mencapai keuntungan sebanyak-banyaknya itu, maka 
diperlukan tenaga kerja yang murah, tenaga administrasi 
atau pegawai rendahan yang banyak. Berkaitan dengan 
kepentingan itu, maka pada tahun 1848 Gubernur 
Jenderal Van den Bosch diberi kuasa untuk mengeluarkan 
anggaran belanja negara sebesar f 25.000 setiap 
tahunnya demi untuk mendirikan sekolah-sekolah di Pulau 
Jawa. Pada tahun yang sama, yakni tahun 1848 
dicanangkan pendidikan bagi kalangan Bumi Putera 
namun rencana ini tidak dapat direalisasikan, karena 
minimnya jumlah guru yang akan menjadi tenaga 
pengajar dan mengenai bahasa pengantarnya. Pada 
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tahun 1849-1852 didirikan 20 sekolah di setiap keresidenan 
di Indonesia. Namun, sekolah ini hanya diperuntukkan 
bagi anak-anak Pribumi yang orang tuanya bekerja pada 
Belanda, atau golongan priyayi atau anak-anak orang 
kaya, Pendidikan yang ada di keresidenan ini juga tidak 
memberi peluang kepada anak-anak rakyat jelata. Pada 
tahun 1852 didirikanlah Kweekschool (sekolah guru) 
pertama di Surakarta, dan menyusul di kota-kota lainnya. 
Sekolah ini pun hanya diperuntukan bagi anak-anak yang 
orang tuanya bekerja pada Belanda, atau golongan priyayi 
atau anak-anak orang kaya.  

(e) Pada tahun 1863 dan 1864 pemerintah Belanda 
mengeluarkan kebijakan yang memberi peluang bekerja 
kepada penduduk pribumi atau rakyat jelata untuk 
menjadi pegawai rendahan dan pegawai menengah di 
kantor-kantor apabila memenuhi syarat yakni dapat lulus 
dari ujian calon pegawai. Syarat-syarat ini ditetapkan oleh 
putusan Raja pada tanggal 10 September 1864.Keadaan 
ini memberi peluang kepada pihak swasta untuk 
melaksanakan usaha di bidang pertanian dan tentu saja 
hal ini berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan 
pegawai, yang pada gilirannya juga akan berimplikasi 
pada perluasan jumlah sekolah.  

(f) Pada tahun 1893 keluar kebijakan diferensiasi sekolah 
untuk kalangan Bumi Putera, yaitu Sekolah Kelas I untuk 
golongan orang-orang Belanda, priyayi,dan orang-orang 
kaya. Adapun Sekolah Kelas II diberlakukan untuk 
golongan rakyat jelata.  

(g) Setelah Politik Etis diberlakukan,maka tahun 1907 
Gubernur Jenderal Van Heutsz mengeluarkan kebijakan 
tentang pendidikan Bumi Putera, yakni sebagai berikut: 
pertama, mcndirikan Sekolah Desa yang diselenggarakan 
oleh pemereintah Desa. Biaya Sekolah Desa ini menjadi 
tanggung jawab pemerintah desa; kedua, membangun 
sifat khas Belanda pada Sekolah Kelas I. Tahun 1914 
Sekolah Kelas I ini diubah menjadi HIS (Holands Inlandse 
School).  Lama pendidikan 6 tahun dan bahasa pengantar 
di sekolah bahasa Belanda. Adapun Sekolah Kelas II tetap 
bernama demikian atau disebut Vervoleg School (sekolah 
sambungan) dan merupakan lanjutan dari Sekolah Desa 
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yang didirikan sejak tahun 1907 atau setelah lahirnya 
Politik Etis. Kondisi ini telah menimbulkan munculnya 
stratifikasi social  di kalangan anak-anak pribumi, 
golongan yang satu merasa lebih tinggi dari yang lainnya.  

(h) Berbagai upaya untuk memberi peluang pendidikan bagi 
kaum bumi putra terus dilakukan, namun pada tahun 
1930-an usaha memperluas pendidikan bagi kaum Bumi 
Putera itu mengalami hambatan. Surat Menteri Kolonial 
Belanda Colijn bertanggal 10 Oktober 1930 kepada yang 
ditujukan kepada Gubernur Jenderal de Jonge 
menyatakan bahwa perluasan sekolah negara jajahan 
terutama untuk kaum Bumi Putera akan sulit untuk 
direalisasikan karena mengalami kekurangan dana. Pada 
jaman Belanda jenis lembaga pendidikan menengah yang 
didirikan Belanda cukup banyak. Beberapa diantaranya 
adalah : VHO (Voorrboroidens Hegere Orderwijs), AMS 
(Algameene Middlebare Handels School), MTS (Middlebare 
Technishe School),Kweek School, GOPLO (Government 
Opleiding Schooll Onderwijeres)(Hamid Hasan (1970; 370), 
berdasarkan Poerbakawatja,S. dalam buku Pendidikan 
Dalam Alam Terbuka). 

 
   Kecil sekali peluang mendapatkan pendidikan bagi 

kalangan Bumi Putera pada masa pemerintahan kolonial 
Belanda. Sampai akhir tahun 1940 dari jumlah penduduk 
bangsa Indonesia 68.632.000 orang, yang bersekolah hanya 
3,32%. Karakteristik kondisi pendidikan pada zaman ini adalah : 
(1) minimnya peluang  pendidikan bagi kalangan Bumi Putera, 
pendidikan yang dibangun Belanda hanya diperuntukkan bagi 
bangsa Belanda dan anak-anak bumi putera yang orang tuanya 
bekerja pada Belanda atau dari golongan priayi; (2) pendidikan 
ditujukan untuk menghasilkan tenaga kerja yang murah atau 
pegawai rendahan (3) Belanda berusaha untuk membuat 
stratifikasi kelas-kelas social dalam kehidupan bumi putra.  

 
3. Pendidikan Pada Zaman Kaum Pergerakan 

   Semangat kebangsaan yang bergelora pada seluruh 
rakyat Indonesia, telah menyebabkan munculnya berbagai 
organisasi kemasyarakatan, baik yang bersifat politik, social, 
ekonomi dan juga pendidikan. Semua organisasi ini muncul 
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sebagai reaksi atas pendidikan yang diselenggarakan oleh 
pemerintah Belanda yang cenderung merugikan kepentingan 
bangsa Indonesia, baik mengenai kesempatan yang diberikan, 
diskriminasi bangsa dan golongan, maupun kepentingan hasil 
pendidikan misalnya hanya untuk menyiapkan pegawai 
rendahan yang dibutuhkan oleh Belanda.Berbagai pendidikan 
yang ada pada kaum pergerakan adalah : 
a. Budi Utomo adalah organisasi pemuda yang didirikan oleh 

Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Berdirinya Budi 
Utomo menjadi awal gerakan yang bertujuan mencapai 
kemerdekaan Indonesia. Budi Utomo adalah manifestasi 
dari perjuangan nasionalisme. Kaum pergerakan 
Indonesia mengajarkan kepada bangsanya bahwa 
"nasionalisme Indonesia" tidaklah bersifat kultural, tetapi 
murni bersifat politik. Dengan demikian, nasionalisme 
terdapat pada orang Sumatera maupun Jawa, Sulawesi 
maupun Maluku. Dengan semangan nasionalisme itu, 
maka pada tanggal 3-4 Oktober tahun 1908 Budi Utomo 
mengadakan kongres yang pertama. Dalam kongres yang 
pertama itu dijelaskan bahwa Budi Utomo didirikan untuk 
mempersatukan seluruh suku bangsa demi mencapai 
kemajuan bersama,diantaranya dengan meningkatkan 
kemampuan rakyat dibidang pertanian, pengajaran, 
peternakan, dagang, teknik industri, dan kebudayaan. 
Selanjutnya Budi Utomo mendirikan Sekolah Netral di 
Solo dan Yogyakarta,dan pada  tahun 1918 mendirikan 
Kweekschool, kemudian Sekolah Guru Kepandaian Putri 
untuk Sekolah Kartini, Normaal School, Kursus Guru desa; 
mendirikan Dana Beasiswa atau Darmo Woro Studiefonds.  

b. Tahun 1912 K.H. Ahmad Dahlan mendirikan 
Muhammadiyah dengan berbagai sekolahnya, dengan 
tujuan untuk memberikan pendidikan bagi bangsa 
Indonesia, dan untuk mengatasi kristenisasi, serta untuk 
membangun masyarakat Islam yang melaksanakan ajaran 
Alquran dan al Hadist  sesuai yang diajarkan Rosululloh.  

c. Tanggal 7 Maret 1915 seorang pelajar STOVIA Satiman 
Wirjosandjojo bersama dengan Kadarman dan Soenardi 
mendirikan Tri Koro Dharmo (Tiga Tujuan Mulia). Yang 
menjadi anggota pertama Tri Koro Dharmo adalah lima 
puluh pelajar STOVIA, Kweekschool (Sekolah Guru) 
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Gunung Sari (Weltevreden), dan Koningin Wilhelmina 
School (KWS). Ketiga tujuan mulia itu 
adalah:"Mengadakan hubungan antara para pelajar 
Pribumi yang be-lajar di sekolah-sekolah tinggi dan 
menengah, dan juga di kursus-kursus pendidikan lanjut 
dan vak. Membangkitkan dan meningkatkan minat 
terhadap kesenian dan bahasa Nasional. Memajukan 
pengetahuan umum para anggota." (diambil dari Jong 
Java's Jaar-boekje 1923: 115-16). Tujuan pendirian Tri Koro 
Dharmo menyatukan dua prinsip dasar yang hidup di 
kalangan pemuda pada jaman itu. Yang pertama adalah 
perlunya edukasi, pengetahuan,dan pendidikan. Ini 
berarti bahwa pengetahuan mengenai ilmu dan teknologi 
dan bahasa-bahasa Eropa merupakan prasyarat mutlak 
untuk membangun kemajuan masyarakat. Yang kedua 
adalah cinta kepada budaya bangsa sendiri (setidaknya 
pada budaya Jawa pada saat itu). Satiman sebagai Ketua 
Tri Koro Dharmo mengecam para pemuda Jawa yang 
mendapat pendidikan lebih lanjut di Eropa tapi mereka 
melupakan budaya bangsa sendiri.  

d. Pada tanggal 3 Juli tahun 1922 Ki Hadjar Dewantara 
mendirikan Perguruan Taman Siswa. Beliau mendidik 
bangsa Indonesia sesuai dengan kebudayaan bangsanya 
dan demi kemerdekaan Indonesia. Pemikiran-pemikiran 
pada pendidikan di lingkungan Taman Siswa yang 
didirikan Ki Hajar Dewantara dan juga realisasi 
pendidikannya telah diakui oleh tokoh-tokoh pendidikan 
dunia. Banyak kalangan menyejajarkan Ki Hajar 
Dewantara dengan Rabindranath Tagore, seorang 
pemikir, pendidik, dan pujangga besar kelas dunia yang 
telah berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan 
nasional India, karena mereka bersahabat dan memang 
memiliki kesamaan visi dan misi dalam perjuangannya 
memerdekakan bangsanya dari keterbelakangan. 

   Antara Ki Hajar dengan Tagore juga merupakan sosok 
yang sama-sama cinta kemerdekaan dan budaya bangsanya 
sendiri. Dipilihnya bidang pendidikan dan kebudayaan sebagai 
medan perjuangan tidak terlepas dari “strategi” untuk 
melepaskan diri dari belenggu penjajah. Adapun logika 
berpikirnya relatif sederhana; apabila rakyat diberi pendidikan 
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yang memadai maka wawasannya semakin luas, dengan 
demikian keinginan untuk merdeka jiwa dan raganya tentu 
akan semakin tinggi. 

   Di barat, Paulo Freire memiliki konsep pendidikan 
pembebasan. Di Indonesia, Ki Hajar Dewantara menjadi 
pahlawan pendidikan nasional karena pendidikan sistem 
among yang ia kembangkan di taman siswa. Ungkapannya 
sangat terkenal; “tut wuri handayani”, “ing madya mangun 
karsa”, dan “ing ngarsa sung tulada”. Istilah inipun tak hanya 
populer dikalangan pendidikan, tetapi juga pada berbagai 
aspek kehidupan lain.Pemikirannya itu kini telah dilaksanakan 
dalam pendidikan nasional, seperti system among, pelaksanaan 
sekolah kejuruan dan sebagainya.  
e. Tahun 1926 Mohammad Sjafei mendirikan INS 

(Indonesisch Nederland School) di Kayutanam. Perjuangan 
INS juga dilakukan demi untuk mencapai kemerdekaan 
melalui pendidikan yang menekankan lulusannya agar 
dapat berdiri sendiri tidak tergantung pada orang lain 
atau jabatan yang diberikan oleh kaum penjajah.  

f. Pada tahun 1927, Hatta diundang untuk memberikan 
ceramah bagi "Liga Wanita Internasional untuk 
Perdamaian dan Kebebasan" di Gland, Swiss. Judul 
ceramah Hatta L 'Indonesie et son Probleme de I' 
Independence (Indonesia dan Persoalan Kemerdekaan). 

  Selanjutnya bersama dengan Nazir St. Pamontjak, Ali 
Sastroamidjojo, dan Abdul Madjid Djojoadiningrat, Hatta 
dipenjara selama lima setengah bulan. Pada tanggal 22 
Maret 1928, mahkamah pengadilan di Den Haag 
membebaskan keempatnya dari segala tuduhan. Dalam 
sidang yang bersejarah itu, Hatta mengemukakan pidato 
pembelaan yang mengagumkan, yang terutama 
mengusulkan supaya ada perbaikan dalam berbagai 
bidang sosial, antara lain adalah bidang pembinaan 
pendidikan nasional. Pidato ini kemudian diterbitkan 
sebagai brosur dengan nama "Indonesia Vrij", dan 
kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia 
sebagai buku dengan judul Indonesia Merdeka. 

g. Kongres Pasundan pada tahun 1930 juga menempatkan 
pendidikan dan pengajaran sebagai salah satu sarana 
utama perjuangannya. 
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h. Persatuan Guru Indonesia (PGI) didirikan tahun,  awalnya 
dinamakan Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) yang 
didirikan pada tahun 1912, Pada bulan November 1937 
dalam kongres ke-26 Persatuan Guru Indonesia (PGI) di 
Bandung dirumuskan supaya diadakan wajib belajar. Pada 
Kongresnya tahun 1938 di Malang PGI menuntut agar 
pendidikan dan pengajaran diserahkan ke daerah, tetapi 
didahului dengan perbaikan keuangan daerah.Selanjutnya 
pada Kongres Guru Indonesia tanggal 24 – 25 November 
1945 di Surakarta, seratus hari setelah proklamasi 
kemerdekaan Republik Indonesia – Persatuan Guru 
Republik Indonesia (PGRI) didirikan.Adapun tujuannya 
adalah: : 
1. Mempertahankan dan menyempurnakan Republik 

Indonesia; 
2. Mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran 

sesuai dasar-dasar kerakyatan; 
3. Membela hak dan nasib buruh umumnya, guru pada 

khususnya. 
i. Pesantren 
 Salah satu lembaga pendidikan yang paling tua adalah 

pondok pesantren. Lembaga pendidikan pesantren 
memiliki posisi strategis dalam dunia pendidikan nasional 
dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pendidikan 
pesantren merupakan bagian tak terpisahkan dari 
pendidikan nasional yg memberikan pencerahan bagi 
peserta didik secara integral baik kognitif (knowlagde) 
afektif (attitude) maupun psikomotorik (skill).Pesantren 
selain telah berhasil memberikan sumbangan yang berarti 
bagi pencerdasan kehidupan bangsa, pengawal keimanan 
dan benteng pertahanan budaya masyarakat dari 
ancaman dekadensi moral dengan cara memadukan tiga 
unsur pendidikan yang sangat penting, yaitu 
ibadah,tabligh dan ‘amal,pesantren juga telah menjadi 
pelopor perjuangan, ujung tombak perlawanan maupun 
perisai terakhir pertahanan bangsa dalam berjuang 
melawan kaum imperialisme Belanda dan Jepang. 

  Sejarah pendidikan nasional Indonesia telah 
mencatat peranan besar pesantren dalam 
menyebarluaskan dan mengembangkan ilmu-ilmu 
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keagamaan Islam, dalam melahirkan kader-kader bangsa 
yang memiliki keteguhan iman, keluasan ilmu, dan 
ketinggian ahlak, juga telah melahirkan para pejuang 
bangsa yang juga tidak gentar memimpin pemberontakan 
demi merebut kemerdekaan dari tangan penjajah.  

 Pada masa-masa represif pemerintah kolonial yang 
dimulai sejak abad ke-17, pesantren mentransformasikan 
sebagian perannya dengan melibatkan dirinya secara 
total kedalam kancah perjuangan politik dan perjuangan 
fisik. Pesantren selain menjadi tempat pengajian para 
santri dan berbagai aktivitas keagamaan lainnya, juga 
menjadi basis  pergerakan dan kekuatan masa untuk 
melakukan perlawanan terhadap kaum penjajah. Kyai 
dengan keilmuannya menyemangati rakyat untuk terjun 
ke medan tempur membela tanah air, berjuang melawan 
penjajahan, melawan penindasan, menentang kekejaman 
dan ketidakadilan yang berarti juga membela kebenaran 
agama Islam.Begitu semangat yang selalu dikobarkan 
oleh para pejuang kemerdekaan di lingkungan 
pesantren.Tidak jarang juga dikatakan oleh Kyai bahwa 
menentang imprelialisme adalah perang suci karena 
berarti juga melawan kejahatan dan tindakan 
pelanggaran atas hak-hak kemanusiaan. Pengaruh dan 
wibawa Kyai yang sangat tinggi ini menjadikan pesantren 
sebagai sub kultur atau organisasi pergerakan yang 
ditakuti oleh kaum penjajah. Ketokohan Kyai dalam 
mengajarkan ilmu-ilmu agama, memimpin pertempuran 
dan memperjuangkan keyakinannya sangat besar 
pengaruhnya dalam menggelorakan semangat rakyat 
Indonesia untuk berjuang mencapai kemerdekaan. 
Banyak pesantren yang berperan sebagai basis kekuatan 
masa dan perlawanan rakyat terhadap kaum 
penjajah.Misalnya, pesantren Tebu Ireng di Jombang 
(jawa Timur) asuhan K.H Hasyim Asya’ri telah dijadikan 
markas unit-unit pasukan Hizbullah dan Sabilillah 
melawan tentara belanda dalam perang kemerdekaan 
(1945-1949).Di Tasikmalaya Jawa Barat ada juga Kyai yang 
sukses memimpin pertempuran melawan 
penjajahan,diantaranya Kyai H. Zainal Musthofa. Sekarang 
pondok pesantren semakin lengkap kegiatan 
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rpendidikannya yakni selain survive dalam mendidik dan 
memberikan pencerahan moral spiritual bagi kehidupan 
masyarakat, bahkan beberapa diantaranya muncul 
sebagai model gerakan alternatif bagi pemecahan 
masalah masalah sosial masyarakat juga banyak pondok 
pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal, 
dari tingkat Taman Kanak-kanak sampai jenjang 
Perguruan Tinggi. 

j. Sarekat Islam pada awalnya adalah perkumpulan 
pedagang-pedagang Islam yang diberi nama Sarekat 
Dagang Islam. Perkumpulan ini didirikan oleh Haji 
Samanhudi tahun 1911 di kota Solo. Kongres Partai 
Sarekat Islam tahun 1927 menegaskan bahwa tujuan 
perjuangan adalah mencapai kemerdekaan nasional 
berdasarkan agama Islam. Dalam upaya untuk mencapai 
kemerdekaan itu maka organisasi itu banyak melakukan 
aktivitas bersifat pendidikan dan pengajaran. Sarekat 
Islam (SI) dapat dipandang sebagai salah satu gerakan 
yang paling menonjol sebelum Perang Dunia II. 

k. Pada tanggal 4 Juli 1927 NI (Partai Nasional Indonesia) 
didirikan di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927 oleh 8 
pemimpin, yakni dr. Cipto Mangunkusumo, Ir.Anwari, Mr. 
Sartono, Mr. Iskak, Mr. Sunaryo, Mr. Budiarto, Dr. Samsi, 
dan Ir. 
Soekarno sebagai ketuanya. Tujuan PNI adalah Indonesia 
merdeka dengan strategi perjuangannya nonkooperasi. 
Untuk mencapai tujuan tersebut maka PNI berasaskan 
pada self help, yakni prinsip menolong diri sendiri, artinya 
memperbaiki keadaan politik, ekonomi, dan sosial budaya 
yang telah rusak oleh penjajah dengan kekuatan sendiri; 
nonkooperatif, yakni tidak mengadakan kerja sama 
dengan pemerintah Belanda; Marhaenisme, yakni 
mengentaskan massa dari kemiskinan dan kesengsaraan. 
Untuk mencapai tujuan tersebut, PNI telah menetapkan 
program kerja sebagaimana dijelaskan dalam kongresnya 
yang pertama di Surabaya pada tahun 1928, seperti 
berikut. 
1) Usaha politik, yakni memperkuat rasa kebangsaan 

(nasionalisme) dan kesadaran atas persatuan 
bangsa Indonesia, memajukan pengetahuan sejarah 
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kebangsaan, mempererat kerja sama dengan 
bangsa-bangsa Asia, dan menumpas segala 
rintangan bagi kemerdekaan diri dan kehidupan 
politik. 

2) Usaha ekonomi, yakni memajukan perdagangan 
pribumi, kerajinan, serta mendirikan bank-bank dan 
koperasi. 

3) Usaha sosial, yaitu memajukan pengajaran yang 
bersifat nasional, meningkatkan derajat kaum 
wanita, memerangi pengangguran, memajukan 
transmigrasi, memajukan kesehatan rakyat, antara 
lain dengan mendirikan 

 
4. Pergerakan Pendidikan oleh Kaum Perempuan 

a. R.A. Kartini, telah menulis surat-surat yang berisi buah 
pemikiran yang menggambarkan bahwa ia ingin wanita 
memiliki kebebasan menuntut ilmu dan belajar. Semua itu 
atas dasar Religieusiteit, Wijsheid en Schoonheid (yaitu 
Ketuhanan, Kebijaksanaan dan Keindahan), ditambah 
dengan Humanitarianisme (peri kemanusiaan) dan 
Nasionalisme (cinta tanah air). 

   Buah pemikiran yang ditulisnya pada surat-surat 
untuk sahabatnya menjadikan ia seorang tokoh 
emansipasi wanita yang mengangkat derajat kaum wanita 
Indonesia, dan menjadikannya sebagai seorang tokoh 
nasional. Hal ini berarti bahwa, dengan ide dan gagasan 
pembaruannya tersebut dia telah berjuang untuk 
kepentingan bangsanya. Cara pikirnya sudah melingkupi 
perjuangan nasional. Pemikiran-pemikiran Kartini yang 
tertuang dalam surat-suratnya juga menjadi inspirasi bagi 
tokoh-tokoh kebangkitan nasional Indonesia, antara 
lain WR. Soepratman yang menciptakan lagu berjudul Ibu 
Kita Kartini. 

   Banyak kalangan mengagumi isi surat-surat Kartini 
itu, termasuk Belanda. Oleh karena itu surat-surat itu  
ditulis menjadi buku dalam berbagai versi.  
1. Pada 1922,   Door Duisternis Tot Licht diterbitkan 

menjadi sebuah buku dengan judul Habis Gelap 
Terbitlah Terang; Boeah Pikiran oleh Empat  Saudara 
.http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Empat_Sa

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Empat_Saudara&action=edit&redlink=1
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udara&action=edit&redlink=1. Buku ini diterbitkan 
oleh Balai Pustaka.. Penerjemahnya Armin Pane.  
salah seorang sastrawan pelopor  Pujangga Baru. Ia 
pun juga disebut-sebut sebagai Empat Saudara. 

2. Pada 1938  buku Habis Gelap Terbitlah 
Terang diterbitkan kembali dalam format yang 
berbeda dengan buku-buku terjemahan dari Door 
Duisternis Tot Licht. Buku terjemahan Armijn Pane ini 
dicetak sebanyak sebelas kali. Selain itu, surat-surat 
Kartini juga pernah diterjemahkan ke dalam bahasa 
Jawa dan bahasa Sunda.   

3. Pada tahun 1979, terbit buku dengan judul Surat-
surat Kartini, Renungan Tentang dan Untuk 
Bangsanya berisi terjemahan Sulastin Sutrisno versi 
lengkap Door Duisternis Tot Licht  

4. Kemudian terbit pula buku dengan judul Letters 
from Kartini, An Indonesian Feminist 1900-1904. 
Penerjemahnya adalah Joost Coté. Ia tidak hanya 
menerjemahkan surat-surat yang ada dalam Door 
Duisternis Tot Licht versi Abendanon. Joost Cote 
juga menerjemahkan seluruh surat asli Kartini pada 
Nyonya Abendanon-Mandri hasil temuan terakhir. 
Buku Letters from Kartini, An Indonesian Feminist 
1900-1904 memuat 108 surat-surat Kartini kepada 
Nyonya Rosa Manuela Abendanon-Mandri dan 
suaminya JH Abendanon. Termasuk di dalamnya: 46 
surat yang dibuat Rukmini, Kardinah, Kartinah, dan 
Soematrie. 

5. Selanjutnya terbit pula buku dengan judul Panggil 
Aku Kartini Saja karya Pramoedya Ananta Toer.. Buku 
ini selain berupa kumpulan surat, tulisannya 
berfokus pada pemikiran Kartini. 

6. Akhir tahun 1987 Sulastri Sutrisno memberi 
gambaran baru tentang Kartini lewat buku Kartini 
Surat-surat kepada Ny RM Abendanon-Mandri dan 
suaminya. Pada buku ini Kartini dihadirkan sebagai 
pejuang emansipasi yang sangat maju dalam cara 
berpikir dibanding perempuan-perempuan Jawa 
pada masanya. Dalam surat tanggal  27 Oktober 
1902, dikutip bahwa Kartini menulis pada Nyonya 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Empat_Saudara&action=edit&redlink=1
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Abendanon bahwa dia telah memulai pantangan 
makan daging, bahkan sejak beberapa tahun 
sebelum surat tersebut, yang menunjukkan bahwa 
Kartini adalah seorang  vegetarian. .  

7. Sebuah buku kumpulan surat kepada Stella 
Zeehandelaar periode 1899-1903 diterbitkan untuk 
memperingati 100 tahun wafatnya. Isinya 
memperlihatkan wajah lain Kartini. Koleksi surat 
Kartini itu dikumpulkan Dr Joost Coté, 
diterjemahkan dengan judul Aku Mau ... Feminisme 
dan Nasionalisme. Surat-surat Kartini kepada Stella 
Zeehandelaar 1899-1903. 

 "Aku Mau ..." adalah moto Kartini. Sepenggal 
ungkapan itu mewakili sosok yang selama ini tak 
pernah dilihat dan dijadikan bahan perbincangan. 
Kartini berbicara tentang banyak hal: sosial, budaya, 
agama, bahkan korupsi (http//id.wikipedia.org/ 
wiki/Kartini) 

 
b. Pada tahun 1902, Dewi Sartika anak perempuan Raden 

Rangga Somanegara, yang menjabat sebagai 
Patih Bandung, mengajar di hadapan anggota 
keluarganya yang perempuan di sebuah ruangan di 
rumahnya di Bandung. Ketika itu wanita pribumi masih 
jauh dari mandiri karena kungkungan adat. Menurut Dewi 
Sartika, adalah jalan keluar dari kungkungan adat itu. 
Inilah alasan kenapa Dewi Sartika mencetuskan gagasan 
mendirikan sekolah wanita pribumi yang pertama 
di Indonesia. Dia mengajarkan cara merenda, memasak, 
jahit-menjahit, membaca, menulis, dan sebagainya 

  Selanjutnya pada tanggal 16 Januari 1904, berkat 
dukungan Bupati Bandung waktu itu R. A. Martanegara, 
dan Inspektur Pengajaran Hindia Belanda di Bandung, C. 
Den Hammer,  Sakola Istri berhasil dibentuk. Tempat 
belajarnya di Paseban Barat di halaman depan rumah 
Bupati Bandung. Murid yang diterima untuk kali pertama 
sebanyak 60 siswi, yang sebagian besar berasal dari 
masyarakat kebanyakan. 

  Pada 1905 sekolah tersebut pindah ke jalan 
Ciguriang-Kebun Cau karena ruangan tak mampu lagi 
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menampung jumlah siswi yang bertambah. Lokasi baru ini 
dibeli Dewi Sartika dengan uang tabungan pribadinya plus 
bantuan dana pribadi dari Bupati Bandung. Raden 
Dewi Sartika Lahir di Bandung pada 4 Desember 1884. 
Upaya Dewi Sartika terus berlanjut, bahkan mengalami 
kemajuan. Pada 5 Nopember1910, persisnya Minggu pukul 
19.00 WIB, Perkumpulan Kautamaan Istri dibentuk Residen 
Periangan W.F.L. Boissevain di kediamannya. Hadir dalam 
peresmian itu antara lain Inspektur Pengajaran J.C.J. Van 
Bemmel, Bupati Bandung R.A.A. Martanegara dan dua 
orang Raden Ayu, Dewi Sartika dan Raden Kanduruan 
Agah Suriawinata (suami Dewi Sartika) serta sejumlah 
pejabat Belanda dan para istrinya. Tujuan Perkumpulan 
Keutaman Istri untuk mendukung pengembangan dan 
pembangunan sekolah wanita pribumi yang dipimpin 
Dewi Sartika. Tugas perkumpulan berusaha menghimpun 
dana dari para dermawan Belanda maupun pribumi. 
Perkumpulan Keutamaan Istri yang dipimpin oleh istri 
Residen Periangan dalam waktu singkat telah 
membuahkan hasil. Dana yang terhimpun bisa untuk 
mendirikan cabang Sakola Kautamaan Istri di daerah 
Sumedang, Cianjur, Sukabumi, Tasikmalaya, Garut, 
Purwakarta dan berbagai kota lainnya di Jawa Barat. 
Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, Sakola 
Kautamaan Istri menyesuaikan kurikulumnya dengan 
kurikulum Tweede Klasse School. Tapi, bidang studi 
ketrampilan wanita masih tetap menjadi acuan utama. 
Perkembangan itulah yang menarik para pejabat 
pemerintah untuk berkunjung. Bahkan pemerintah juga 
memberikan bantuan dana untuk membiayai. Hingga 
akhirnya pada 1929 sekolah ini memiliki gedung sendiri, 
dan berganti lagi namanya menjadi Sekolah Raden Dewi. 
Dewi Sartika bercita-cita untuk mengangkat derajat kaum 
Wanita Indonesia melalui pendidikan. 
(http://www.yousaytoo.com/anakgalas/dewi-
sartika/14340) 

c. Semasa Pergerakan Nasional banyak muncul gerakan 
wanita yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial 
budaya. Organisasi-organisasi yang ada, antara lain 
sebagai berikut. 

http://www.yousaytoo.com/anakgalas/dewi-sartika/14340
http://www.yousaytoo.com/anakgalas/dewi-sartika/14340
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1. Pada tahun 1912 berdiri sekolah Putri Mardika di 
Batavia, dengan tujuan membantu keuangan bagi 
wanita-wanita yang akan melanjutkan sekolahnya. 
Tokohnya, antara lain R.A. Saburudin, R.K. Rukmini, 
dan R.A. Sutinah Joyopranata. 

2. Kartinifounds, yang didirikan oleh suami istri T.Ch. 
van Deventer (1912) dengan membentuk sekolah-
sekolah Kartini bagi kaum wanita, seperti di 
Semarang, Batavia, Malang, dan Madiun. 

3. Kerajinan Amal Setia, di Gadang Sumatra Barat oleh 
Rohana Kudus (1914). Tujuannya meningkatkan 
derajat kaum wanita dengan cara memberi pelajaran 
membaca, menulis, berhitung, mengatur rumah 
tangga, membuat kerajinan, dan cara 
pemasarannya. 

4. Aisyiah, merupakan organisasi wanita 
Muhammadiyah yang didirikan oleh Ny. Hj. Siti 
Walidah Ahmad Dahlan (1917). Tujuannya untuk 
memajukan pendidikan dan keagamaan kaum 
wanita. 

5. Organisasi Kewanitaan lain yang berdiri cukup 
banyak, misalnya Pawiyatan Wanito di Magelang 
(1915), Wanito Susilo di Pemalang (1918), Wanito 
Rukun Santoso di Malang, Budi Wanito di Solo, Putri 
Budi Sejati di Surabaya (1919), Wanito Mulyo di 
Yogyakarta (1920), Wanito Utomo dan Wanito 
Katolik di Yogyakarta (1921), dan Wanito Taman 
Siswa (1922). 

  Organisasi wanita juga muncul di Sulawesi 
Selatan dengan nama Gorontalosche 
Mohammadaanche Vrouwenvereeniging. Di Ambon 
dikenal dengan nama Ina Tani yang lebih condong 
ke politik. 

  Sejalan dengan berdirinya organisasi wanita, 
muncul juga surat kabar wanita yang bertujuan 
untuk menyebarluaskan gagasan dan pengetahuan 
kewanitaan. Surat kabar milik organisasi wanita, 
antara lain Putri Hindia di Bandung, Wanito Sworo di 
Brebes, Sunting Melayu di Bukittinggi, Esteri Utomo 
di Semarang, Suara Perempuan di Padang, 
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Perempunan Bergolak di Medan, dan Putri Mardika di 
Batavia. 

  Puncak gerakan wanita, yaitu dengan 
diselenggarakannya Kongres Perempuan Indonesia I 
pada tanggal 22–25 Desember 1928 di Yogyakarta. 
Kongres menghasilkan bentuk perhimpunan wanita 
berskala nasional dan berwawasan kebangsaan, 
yakni Perikatan Perempuan Indonesia (PPI). Dalam 
Kongres Wanita II di Batavia pada tanggal 28–31 
Desember 1929 PPI diubah menjadi Perikatan 
Perhimpunan Isteri Indonesia (PPII). Kongres Wanita 
I merupakan awal dari bangkitnya kesadaran 
nasional di kalangan wanita Indonesia sehingga 
tanggal 22 Desember ditetapkan sebagai hari Ibu.  

 
 (http://id.shvoong.com/humanities/history/2070376) 
  Selanjutnya berdiri berbagai perkumpulan 

pemuda dan pelajar di seluruh penjuru berbagai 
tanah air hingga terwujudnya Sumpah Pemuda pada 
tahun 1928. Bcrbagai organisasi pemuda dan pelajar 
ini bersama-sama gerakan lainnya menyumbangkan 
jasa-jasa besar demi pendidikan nasional dan 
kemerdekaan 

 
5. Pendidikan Pada Zaman Pendudukan Militer Jepang 
  Bangsa Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat 

menarik, karena rempah-rempahnya sangat laku di pasaran 
dunia.Tidak mengherankan apabila Jepang kemudian berjuang 
menaklukan Belanda karena ingin menguasai kekayaan alam 
Indonesia tersebut yang sangat penting artinya bagi 
kelangsungan perang Pasifik dan sesuai pula dengan cita-cita 
politik ekspansinya.  Belanda menyerah pada Jepang pada 
tanggal 8 Maret 1942, dan selanjutnya bangsa Indonesia berada 
di bawah kekuasaan pendudukan militerisme Jepang selama 
hampir 3,5 tahun. Jepang berjuang niali-matian melawan 
Belanda karena hal itu bagi mereka adalah perang suci 
(melawan Sekutu) demi “kemakmuran bersama “atau Hakko 
Ichiu  Asia Timur Raya dengan Jepang sebagai pemimpinnya. 
Namun demikian, tujuan pendudukan militer Jepang lama 
kelamaan menjadi penindasan. Kebijakan pemerintah 

http://id.shvoong.com/humanities/history/2070376-sejarah-organisasi-partai-nasional-indonesia/#ixzz1Pgbfb2d7
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pendudukan militer Jepang meliputi dua hal, yaitu : (1) 
meniadakan semua pengaruh Barat di Indonesia melalui 
penjepangan, dan (2) memobilisasi segala kekuatan dana dan 
sumber yang ada untuk mencapai kemenangan perang Asia 
Timur Raya. 

  Implikasi pendudukan pemerintahan militerisme Jepang 
pada system pendidikan di Indonesia menyebabkan pendidikan 
banyak mengalami perubahan.Beberapa perubahan itu 
diantaranya adalah : 
1. Dualisme pendidikan yang ada pada jaman penjajahan 

Belanda dihapuskan. Beberapa sekolah diintegrasikan 
karena dihapuskannya dualism pendidikan itu.Dualisme 
pendidikan dalam hal ini dipahami sebagai  system 
pendidikan berdasarkan kaum pergerakan Indonesia dan 
system pendidikan untuk anak--anak pegawai Belanda, 
priyayi dan orang-orang kaya. 

  Pada masa pemerintahan Jepang, pendidikan di 
sekolah sifatnya terbuka untuk seluruh lapisan rakyat 
Indonesia. Salah satu sekolah rendah yang diadakan bagi 
semua lapisan masyarakat Indonesia, adalah Sekolah 
Rakyat 6 tahun (Kokumin Gakho). Sekolah Desa masih 
tetap ada dan namanya diganti menjadi Sekolah Pertama. 
Susunan jenjang sekolah menjadi: 
1)    Sekolah Rakyat 6 tahun (termasuk Sekolah 

Pertama). 
2)    Sekolah Menengah 3 tahun. 
3)    Sekolah Menengah Tinggi 3 tahun. 
4)    Perguruan Tinggi. 

2. Tujuan dan isi pendidikan yang dibangun oleh Jepang,  
diarahkan demi kepentingan kemenangan Jepang pada 
Perang Asia Timur Raya. Tujuan pendidikan pada jaman 
Jepang lebih ditekankan kepada dihasilkannya tenaga 
buruh kasar secara gratis dan prajurit-prajurit untuk 
keperluan peperangan Jepang. 

  Untuk mencapai kemenangan peran g, maka Jepang 
melatih siswanya  sebagai berikut ; Tiap pagi jam pelajaran 
di sekolah dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan 
Jepang Kimigayo. Upacara pagi dilanjutkan dengan 
pengibaran bendera Hinomaru dan membungkuk untuk 
menghormat Tenno Heika, tiap hari para siswa hams 
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mengucapkan sumpah pelajar dalam bahasa Jepang, 
melakukan taiso (senam), dan diwajibkan pula melakukan 
kinrohoshi (kerja bakti). Selain itu, dibentuk PETA sebagai 
program pendidikan militer bagi para pemuda. 

  Sistem Pendidikan pada jaman Jepang menjadi lebih 
merakyat (populis). Sebagaimana dikemukakan di atas, 
pada prinsipnya terjadi perubahan bahwa sekolah 
menjadi terbuka bagi semua lapisan masyarakat 
(Demokrasi Pendidikan). Hapusnya sistem Konkorclansi 
dan masuknya sistem baru yang relatif lebih praktis dan 
terarah pada kepentingan masyarakat, meskipun pada 
dasarnya untuk kepentingan kemenangan  perang 
Jepang. Bahasa Indonesia mulai dijadikan bahasa 
pengantar di sekolah dan dijadikan bahasa ilmiah, di 
samping bahasa Jepang. Adapun bahasa Belanda dilarang 
untuk digunakan. 

  Pada jaman pendudukan Jepang ini dikenal adanya 
lembaga pendidikan jenjang menengah umum yaitu Kotto 
Chu Gakko, dan jenjang menengah Kejuruan (Teknik) 
yaitu Kogyo Sommon Gakko. Pada jaman Jepang juga 
dikeluarkan peraturan tentang diperbolehkannya sekolah 
partikelir/swasta, khususnya sekolah kejuruan (kecuali 
sekolah guru), misalnya bidang keterampilan rumah 
tangga, pertanian, perindustrian, dan lain-lainya. Karena 
itu Taman Dewasa diubah menjadi Taman Tani, Taman 
Madya dan Taman Guru dibubarkan.  

 
B.  PENDIDIKAN PADA MASA KEMERDEKAAN 
  Pembahasan mengenai pendidikan pada masa kemerdekaan ini 

meliputi masa revolusi fisik, dimulainya masa peletakan dasar 
pendidikan nasional dan munculnya kebijakan yang dikenal sebagai 
demokratisasi pendidikan. 
1. Masa Revolusi Fisik 

   Pendirian Negara Republik Indonesia setelah Proklamasi 
1945 telah  membawa dampak yang sangat luas dan mendasar 
terhadap dinamika pelaksanaan pendidikan di Indonesia. 
Kebijakan pendidikan ini dimulai dengan menetapkan bahwa 
pendidikan adalah hak bagi seluruh rakyat dan dinyatakan 
secara eksplisit di dalam UUD 1945. 
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   Bangsa Indonesia melalui pemerintah dan para wakilnya 
dilembaga legislatif telah mengusahakan dan 
menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang diatur 
dengan undang-undang. Dengan kata lain, amanat Undang-
undang Dasar 1945 yang menyatakan,” Tiap-tiap warga negara 
berhak mendapat pengajaran. Pendidikan sebagai hak azasi 
manusia tercantum pada pasal 28 B ayat (2) UUD 945 yang 
tertulis : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, 
tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 28C ayat (1) yang tertulis, 
“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui 
pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan 
pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan 
dan teknologi, seni, budaya, demi meningkatkan kualitas 
hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Pemerintah 
mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem 
pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang,” 
Kebijakan Pendidikan yang pada zaman Belanda yang hanya 
diperuntukkan bagi kaum bangsawan serta dinikmati oleh para 
orang kaya maka dengan adanya pernyataan dalam Undang-
Udang Dasar 1945 pendidikan dapat dinikmati oleh seluruh 
orang Indonesia dari semua tingkatan.Pernyataan ini 
merupakan suatu strategi politik dan strategi pendidikan yang 
sangat mendasar. Pendidikan yang pada zaman Belanda 
merupakan sesuatu yang hanya dapat dinikmati oleh anak-anak 
yang orang tuanya bekerja pada Belanda, golongan 
bangsawan,golongan timur asing dan orang-orang kaya, sejak 
diproklamasikannya Negara kesatuan Republik 
Indonesia,menjadi hak rakyat, 

   Setiap anak yang sudah berumur 7 tahun sudah dapat 
menikmati pendidikan pada jenjang sekolah dasar,tanpa 
memandang asal usul keluarga,latar belakang social keluarga 
ataupun latar belakang ekonomi keluarga. Pendidikan pada 
masa itu sudah tidak menunjukkan perbedaan. Anak petani 
dapat duduk dengan anak bangsawan dalam satu kelas. 
Pendidikan tidak lagi diukur dari atribut keluarga tetapi 
kemampuan seseorang dalam menerima pelajaran. 

   Kebijakan pendidikan masa setelah Kemerdekaan dikenal 
dengan Istilah demokratisasi menjadi kepedulian pemerintah 
yang terus dikembangkan. Perubahan-perubahan terus 
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dilakukan pemerintah untuk menyediakan pendidikan  yang 
berkualitas  pada seluruh masyarakat. 

   Konsisten pemerintah terlihat setelah kemerdekaan 
pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan membentuk 
kementerian yang mengurus dunia pendidikan. Menteri 
Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan (P.P. dan K) pertama 
yang  mendapatkan kehormatan adalah Ki Hadjar Dewantara  
mulai 19 Agustus 1945 sampai 14 November 1945 (sekitar tiga 
bulan). 

   Tahun 1945 merupakan puncak pergerakan revolusi 
kemerdekaan Indonesia  yang membutuhkan sumber daya 
manusia yang mampu untuk mempertahankan dan mengisi 
kemerdekaan. Untuk mengisi kemerdekaan itu diperlukan 
upaya-upaya untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat dan 
bangsa sebagaimana tujuan Negara RI yang tersurat pada 
Pembukaan UUD 1945, yaitu “melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social”. Tujuan 
Negara untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa” berarti 
pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting bagi 
kehidupan suatu bangsa.  

   Pada masa kemerdekaan, tujuan pendidikan adalah  
untuk mendidik menjadi warga Negara yang sejati, bersedia 
menyumbangkan tenaga dan fikiran untuk negara dan 
masyarakat. Pada masa kemerdekaan ini, jenis dan jenjang 
pendidikan mulai disempurnakan dan disesuaikan dengan 
kebutuhan bangsa Indonesia. Pada masa ini mulai didirikan: 
Pendidikan pra sekolah (Taman Kanak-kanak) dan pendidikan 
dasar (Sekolah Dasar). Menteri Pengajaran dan Kebudayaan 
(PP dan K) mengeluarkan Instruksi Umum agar para guru 
membuang sistem pendidikan kolonial dan mengutamakan 
patriotisme. Oleh karena itu didirikan Pendidikan Menengah 
Umum yang terdiri atas Sekolah Menengah Pertama sebagai 
pengganti sekolah jaman Jepang yakni Skoto Cu Dakko dan dan 
didirikan Sekolah Menengah Atas sebagai pengganti sekolah 
Goto Cu Gakko. Sekolah-sekolah ini merupakan tempat 
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terbentuknya pasukan-pasukan pelajar seperti  laskar  IPI yang 
menjadi TKR dan TRIP. Didirikan pula Pendidikan Kejuruan, 
Kejuruan Tingkat Pertama terdiri atas, Sekolah Menengah 
Ekonomi Pertama, Sekolah Teknik, Sekolah Teknik Pertama 
(STP), Sekolah Kepandaian Pertama (SKP), Adapun Sekolah 
Kejuruan Tingkat Menegah Atas terdiri atas : Sekolah Teknik 
Menengah (STM), Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA), 
Sekolah Pendidikan Masyarakat (SPM), Sekolah Menengah 
Kehakiman Atas (SMKA),  

   Dalam kenyataannya pada saat itu pemerintah belum 
mampu memenuhi seluruh tuntutan atas hak masyarakat 
mendapat layanan pendidikan melalui penyelenggaraan 
pendidikan formal, sehingga dibutuhkan pendidikan non 
formal dan in-formal (pendidikan luar sekolah). Selanjutnya, 
diawali dengan Kongres Pendidikan, Menteri PP dan K 
membentuk Komisi Pendidikan). Komisi ini membentuk Panitia 
Perancang Undang-undang (RUU) mengenai pendidikan dan 
pengajaran. Oleh karena terganggu dengan pecahnya perang 
kolonial kedua, pembahasan RUU di Badan Pekerja Komite 
Nasional Indonesia Pusat (BP KNBP) terhenti dan baru dapat 
dilaksanakan kembali pada tanggal 29 Oktober 1949. Tanggal 5 
April 1950 RUU tersebut diundangkan sebagai UURI No. 4 
Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di 
Sekolah. UURI No. 4 Tahun 1950 ini kemudian diterima oleh 
DPR pada tanggal 27 Januari 1954, kemudian disahkan oleh 
pemerintah pada tanggal 12 Maret 1954 dan diundangkan 
tanggal 18 Maret 1954 sebagai UU No. 12 Tahun 1954. 

 
2. Peletakan Dasar Pendidikan Nasional 

   Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan UUD 
1945 sebagai konstitusi negara yang mengandung dasar filosofi 
negara yaitu Pancasila. Implikasinya bahwa sejak saat itu dasar 
sistem pendidikan nasional kita adalah Pancasila dan UUD 1945. 
Pada tahun 1949 terjadi Konferensi Meja Bundar, dan hasilnya 
adalah terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) yang 
memberlakukan UUD RiS. Pada saat RIS kembali ke negara 
kesaruan RI, UUD RIS diganti dengan UUD Sementara RI atau 
UU No. 7 Tahun 1950. Pemilu tahun 1955 gagal, karena 
Konstituante gagal menyusun UUD, maka tanggal 5 Juli 1959 
keluarlah Dekrit Presiden yang menyatakan bahwa bangsa dan 
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Negara Kesatuan Republik Indonesia kembali kepada UUD 
1945. 

   Sekalipun terjadi pergantian bentuk dan konstitusi negara 
sebagaimana diuraikan di atas, tetapi pendidikan nasional 
Indonesia tetap dilaksanakan sesuai jiwa UUD 1945, dan bahwa 
UU RI No. 4 Tahun 1950 de facto digunakan sebagai pedoman 
penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan 
untuk seluruh daerah Negara Kesatuan RI.  

 
3. Demokratisasi Pendidikan 

   Kebijakan pendidikan masa setelah Kemerdekaan dikenal 
dengan Istilah demokratisasi yang menjadi kepedulian 
pemerintah yang terus dikembangkan. Perubahan-perubahan 
terus dilakukan pemerintah untuk menyediakan pendidikan  
yang berkualitas  pada seluruh masyarakat. 

   Konsistensi pemerintah terlihat setelah kemerdekaan. 
Pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan membentuk 
kementerian yang mengurus dunia pendidikan.  

   Pemerintah mengusahakan terselenggaranya pendidikan 
yang bersifat demokratis, yaitu kewajiban belajar sekolah dasar 
bagi anak-anak yang berumur 8 tahun. Pelaksanaan program 
ini didukung dengan PP No. 65 Tahun 1951 Kewajiban 
mendapatkan belajar pendidikan dasar ini direncanakan selama 
10 tahun (1950-960). Adapun masalah :yang muncul didalam 
pelaksanaan wajib belajar ini adalah adanya kekurangan guru 
dan jumlah sekolah maka berdasarkan Keputusan Menteri 
'endidikan No. 5033/F tanggal 5 Juli 1950 didirikanlah Kursus 
Pengajar untuk Kursus Pengantar kepada  Kewajiban Belajar 
(KPKPKB). 

   Selanjutnya, pada tahun 1952 jumlah KPKB (Kursus 
Pengantar Kewajiban Belajar) sebagai pendidikan pra sekolah 
(embrio SD) atau SD Kecil telah mencapai 3.372 dengan jumlah 
siswa sekitar 500 ribu orang. Pada masa-masa selanjutnya. 
Selanjutnya KPKPKB ditingkatkan menjadi Sekolah Kejuruan 
Tingkat Pertama yakni Sekolah Guru tingkat Bawah dan 
Sekolah Kejuruan Tingkat Atas yakni SGA, selain itu didirikan 
pula kursus-kursus persamaan GB dan persamaan SGA. 
Selanjutnya didirikan pula Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak 
(SGTK), Sekolah Guru Kepandaian Putri (SGKP), Sekolah Guru 
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Pendidikan Jasmani (SGPD), Perguruan Tinggi; terdiri atas 
Universitas Konservatori/Karawitan, Kursus B-1 dan ASRI. 

 
4. Lahirnya Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan pada Tingkat 

Universitas 
   Untuk mempersiapkan guru pada Sekolah Lanjutan 

Tingkat Pertama, maka pada tahun 1952 didirikan Pendidikan 
Guru untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (PGSLP), dan 
untuk mempersiapkan guru pada Sekolah Lanjutan Tingkat 
Atas didirikanlah Kursus BI dan Kursus BII. Selain lembaga-
lembaga tersebut didirikan pula beberapa lembaga yang 
menghasilkan tenaga kependidikan antara lain: APD (Akademi 
Pendidikan Jasmani), ASRI (Akademi Sen! Rupa Indonesia), 
Sekolah Musik Indonesia, Konservatori Karawitan, dan Fakultas  
Pedagogik Universitas Gajah Macla. 

   Pada tahun 1954 Prof. Moh.Yamin Menteri Pendidikan 
dan Keboedajaan RI pada saat itu mendirikan pula Perguruan 
Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) di 4 tempat, yaitu di Batu 
Sangkar, Bandung, Malang dan ……….. dengan tujuan untuk 
meningkatkan mutu pendidikan nasional.Selanjutnya pada 
tahun 1960-an PTPG dirubah menjadi IKIP sesuai dengan UU PT 
No. 22 Tahun 1961 sekalipun demikian di beberapa Universitas 
FK1P tetap berdiri. 

 

5. Lahirnya Perguruan Tinggi 
   Upaya untuk membangun kualitas sumber daya manusia 

(SDM) yang berkualitas, memerlukan dukungan pendidikan 
dan pelatihan yang berkualitas. Oleh karena itu dalam kerangka 
mencapai SDM yang berkualitas itulah, maka kesempatan 
untuk memperoleh pendidikan pada seluruh rakyat Indonesia 
harus dibuka seluas-luasnya, pada semua jalur, jenis, dan 
jenjang pendidikan; termasuk pada jenjang perguruan tinggi. 

   Sehubungan dengan itulah, maka antara tahun 1949-1961 
pemerintah Indonesia telah mendirikan berbagai PT antara lain: 
Universitas Gajah Mada (20 November 1949), Universitas 
Indonesia (1950), Universitas Airlangga (1954). Universitas 
Hasanuddin, PTPG yang kemudian menjadi IKIP (1954-1961), 
Universitas Andalas (1956) dan Universitas Sumatra Utara di 
Medah. 
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   Pada tanggal 4 Desember 1961 lahir UU No. 22 tahun 1961 
tentang Perguruan Tinggi. Hal utama yang sangat penting 
dalam UU ini yang sampai sekarang masih dipertahankan 
vadalah prinsip Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu 
pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian pada 
masyarakat. 

 
LATIHAN 
 Agar Anda memiliki pemahaman yang lebih mendalami materi di 
atas, selesaikanlah tugas berikut ini! 
 Setelah selesai mempelajari uraian materi dalam kegiatan belajar ini, 
sebaiknya Anda menyimpulkan tentang sejarah pendidikan formal 
(sekolah), baik mengenai nama sekolah, sejarah pendiriannya, waktu dan 
tempat serta prosedur penyelenggaraannya, juga nama tokoh-tokoh yang 
terlibat didalamnya 
 
Petunjuk Jawaban Latihan 
 Untuk dapat menjawab soa! latihan di atas, Anda perlu (1) 
mengingat kembali kronologis sejarah pendidikan formal (sekolah) dalam 
setiap zaman/periode (2) Berdiskusi dengan teman-teman dalam 
kelompok belajar tentang pengaruh pendidikan formal 
(persekolahan)pada setiap zaman terhadap pembangunan bangsa 
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RANGKUMAN 
 Sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia, tidak dapat 
dipisahkan dengan sejarah kehidupan dan perjuangan bangsa Indonesia. 
Sejarah pendidikan di Indonesia diantaranya dapat dimulai dengan 
mencermati perjalafian pendidikan pada zaman penjajahan Belanda yang 
tujuannya lebih difokuskan pada tersedianya tenaga terampil yang akan 
dimanfaatkan oleh pemerintahan kolonial. Penyelenggaraan sistem 
pendidikan terutama dktasarkan atas kelas-kelas social yang ada di 
masyarakat. Sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia terus 
berlanjut, dan system pendidikan masih terus hanya diperuntukan bagi 
kelas-kelas social tertentu. Sampailah akhirnya pada zaman kebangkitan 
nasional, pada saat itulah pendidikan mulai terbuka untuk seluruh rakyat 
Indonesia dan bukan hanya untuk orang kaya atau ningrat. Selanjutnya 
pada masa pendudukan Jepang,pendidikan di Indonesia mulai ada sedikit 
perubahan. Beberapa sekolah diintegrasikan karena dihapuskannya 
dualisme pendidikan yang dibuat oleh Belanda. 
 Selanjutnya proklamasi 1945 telah membawa dampak yang sangat 
luas dan mendasar pada dinamika pelaksanaan pendidikan di Indonesia. 
Seiring dengan makin disadarin hak seluruh rakyat untuk memperoleh 
pendidikan, maka pemerintah pun .semal1 memperhatikan  
penyelenggaraan  system  pendidikan  nasional.Pendidikan  nasior 
ditetapkan akan diselenggarakan sesuai dengan jiwa DUD 1945 dan UU 
No.4 tahi 1950 de facto digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 
pendidikan, pengajar; dan   kebudayaan   pada   saat   itu.   Pemerintah   
selanjutnya   menetapkan   kebijak; demokratisasi    pendidikan     dengan    
tujuan    agar    pendidikan     menjadi    leb berkualitas.Tahap selanjutnya 
adalah lahirnya LPTK dan Perguruan Tinggi sebag media untuk 
membangun kualitas sumber daya manusia yang berkualitas. 
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TES FORMATIF 
Pilih satu jawaban yang paling tepat! 
1).  Karakteristik sosial-budaya Indonesia zaman Belanda di bidang 

ekonomi adalah . 
A.    bagi hasil antara penguasa dan masyarakat  
B.    adanya monopoli perdagangan  
C.   mementingkan rakyat kecil    .  
D.    memberlakukan politik dumping 

2)  Pada tahun 1954 Prof. Moh.Yamin Menteri Pendidikan dan 
Keboedajaan Rl pada saat itu mendirikan 

 A.  Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) 
 B.  untuk menyiapkan siswa menjadi pegawai kelas menengah 
 C. untuk melatih keterampilan yang sifatnya fungsional 
 D.  untuk membangun kemampuan berbahasa asing 
3). Karakteristik pendidikan Belanda jaman VOC adalah bahwa pendidikan 

ditujukan 
 A.  untuk tersedianya tenaga kerja murah 
 B.  untuk menyebarluaskan dan memperkuat kebudayaan 

Indonesia 
 C.  untuk membangun misi kebudayaan 
 D.  untuk mengjarkan membaca.rnenulis dan berhitung 
4)  Dalam UUD 945 tertulis bahwa " Setiap anak berhak atas 

kelangsungan hidup,tumbuh dan berkembang serta berhak atas 
perlindungan dari kekerasan dandiskriminasi".Hal itu tertulis pada 
pasal:: 
A.  pasal 2 B ayat (2) UUD 1945 
B.  pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 
C.  pasai 22 B ayat (2) UUD 1945 
D.  pasal 26 B ayat (2) UUD 1945 

5)  Pada masa kemerdekaan, tujuan pendidikan adalah 
 A. untuk melatih keterampilan yang sifatnya fungsional 
 B.  untuk menyiapkan siswa menjadi pegawai kelas menengah 
 C.  untuk mendidik menjadi warga Negara yang sejati, 
 D. untuk membangun mampu membangun bangsa dengan 

seluruhlapisan rakyat 
6).  PTPG dirubah menjadi IKIP sesuai dengan UU  
 A. PT No. 22 Tahun 1961  
 B. PT No. 32 Tahun1972  
 C. PT No. 19 Tahun 1998  
 D. PT No. 11 Tahun 2011. 
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7). Pada tahun 1954 Prof. Moh.Yamin Menteri Pendidikan dan 
Keboedajaan Rl pada saat itu mendirikan 

 A.  Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) 
 B. lnstitut Keguruan dan llmu Pendidikan 
 C.  Sekolah Tinggi 
 D. Universitas Indonesia 
8). Antara tahun 1949-1961 pemerintah Indonesia telah mendirikan 

banyak PT antara lain: 
 A. Universitas Patimura  
 B.  Universitas Indonesia  
 C.  Universotas Islam Yogya  
 D. Universitas Patimura 
9).  Tanggal 7 Maret 1915 seorang pelajar STOVIA Satiman Wirjosandjojo 

bersama dengan Kadarman dan Soenardi mendirikan  
 A.  TRI TURA 
 B. TRI KORA 
 C.  Tri Koro Dharmo (Tiga Tujuan Mulia).  
 D.  A,B,C Salah 
10)  Yang menjadi anggota pertama Tri Koro Dharmo adalah 
 A.   lima puluh pelajar STOVIA, 
 B.   Ki Hadjar Dewantara 
 C.  Budi Utomo 
 D.  A,B,C Salah 
11).  Kweekschool (Sekolah Guru) merupakan 
 A.  Salah satu anggota Tri Koro Darmo 
 B.  Sekolah yang didirikan A.Dahlan 
 C.  Organisasi Wanita Pergerakan 
 D.  A,B,C Salah 
12).  Pada tanggal 3 Juli tahun 1922 Ki Hadjar Dewantara mendirikan  
 A.  INS Kayutanam 
 B.  Tri Koro Darmo 
 C.  Perguruan Taman Siswa. 
 D. Tri Tura 
13). Terbitnya Politik Etis tahun 1901 berpengaruh kuat pada 

penyelenggaraan pendidikan pada masa itu. Penyelenggaraan 
pendidikan di Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada 
yang dilaksanakan   

 A.  Jepang 
 B.  bangsa Indonesia 
 C.  kolonial Belanda 
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 D. A,B benar 
14).  Pendidikan Belanda jaman VOC guru-gurunya adalah orang Belanda 

dan kemudian diganti oleh anak-anak dari  
 A.  bangsa Indonesia yang menjadi kepala pemerintahan yang 

sudah dididik Belanda 
 B. Belanda 
 C. Jepang 
 D. A.B.C betul 
15)  Siswa pada pendidikan jaman VOC adalah anak-anak pribumi yang 

orang tuanya 
 A. tahanan pemerintah Belanda 
 B. raja 
 C. bekerja sebagai pegawai Belanda. 
 D. A,B,C betul 
16).  Setelah bangsa Indonesia menjadi jajahan Pemerintah Kolonial 

Belanda. Pendidikan yang awalnya dikelola VOC akhirnya diserahkan 
kepada Pemerintah Belanda.  Hal ini terjadi pada tahun 

 A.  1800-1932 
 B.  1800-1922 
 C.  1800-1942 
 D. A.B.C. salah 
17). Sejak berkuasanya bangsa Belanda, seluruh rakyat Indonesia  

termasuk Kerajaan-kerajaan ditindas dan diadu domba. Kekuasaan 
para raja dirampas, dan kekayaan alam Indonesia diangkutnya ke 
negeri Belanda. Dalam perdagangan hasil pertanian Indonesia yang 
laku di pasar dunia, Belanda pun melakukan praktek 

 A.  monopoli  
 B. barter 
 C. kemitraan 
 D. A.B.C salah 
18) Stratifikasi social yang muncul dijaman kolonial Belanda itu secara 

rinci dari lapisan tertinggi sampai dengan terbawah dapat diurutkan 
sebagai berikut :  

 A.  Belanda, Bangsawan, timur asing,rakyat 
 B. Bangsa Belanda, Timur Asing, Bangsawan, rakyat  
 C.   Timur Asing, . Belanda, Bangsawan, rakyat  
 D. A.B.C Salah 
19).  Pada Peraturan Pemerintah Belanda pendidikan hanya diperuntukan 

bagi bangsa Belanda,timur asing, bangsawan,orang kaya dan 



 

288 BAB VI | Sejarah Pendidikan di Indonesia 

golongan Pribumi penganut Protestan. Hal ini tercantum pada 
Peraturan Pemerintah Belanda yang dikeluarkan  

 A. tahun 1819 
 B. tahun 1818 
 C. tahun 1817 
 D. tahun 1815 
20). Pada pemerintahan Belanda yang di pimpin oleh Raffles, pendidikan 

bagi rakyat jelata juga tidak dapat diselenggar- akan.Pemerintahan 
Raffles itu terjadi pada 

 A.  tahun 1811- 1817 
 B. tahun 1811 - 1819 
 C. tahun 1811 - 1816 
 D. tahun 1811 - 1815 
21). Pada pemerintahan Belanda pernah didirikan 20 sekolah dasar di 

setiap keresidenan di Indonesia. Namun, sekolah ini hanya 
diperuntukkan bagi anak-anak Pribumi yang orang tuanya bekerja 
pada Belanda, atau golongan priyayi atau anak-anak orang kaya, 
Pendidikan yang ada di keresidenan ini juga tidak memberi peluang 
kepada anak-anak rakyat jelata.Hal ini terjadi pada tahun 

 A.  1849-1852 
 B. 1839-1842 
 C. 1829-1832 
 D. A.B.C salah 
22). Pada pemerintahan Belanda pernah dikeluarkan kebijakan 

diferensiasi sekolah untuk kalangan Bumi Putera, yaitu Sekolah Kelas 
I untuk golongan orang-orang Belanda, priyayi,dan orang-orang 
kaya. Adapun Sekolah Kelas II diberlakukan untuk golongan rakyat 
jelata. Hal ini terjadi pada tahun 
A. 1893 
B. 1883 
C. 1873 
D. A.B.C salah 

23). Kecil sekali peluang mendapatkan pendidikan bagi kalangan Bumi 
Putera pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Sampai akhir 
tahun 1940 dari seluruh penduduk bangsa Indonesia yang berjumlah 
68.632.000 orang, yang bersekolah hanya  

 A. 3,32%. 
 B. 2.32% 
 C. 4,32% 
 D. A.B.C.salah 
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24). Pada jaman pergerakan bangsa Indonesia, terdapat tujuan 
pendidikan sebagai berikut : Mengadakan hubungan antara para 
pelajar Pribumi yang belajar di sekolah-sekolah tinggi dan 
menengah, dan juga di kursus-kursus pendidikan lanjut dan vak. 
Membangkitkan dan meningkatkan minat terhadap kesenian dan 
bahasa Nasional. Memajukan pengetahuan umum para 
anggota."Ketiga tujuan itu dikemukakan oleh : 

 A.  Taman Siswa 
 B. INS Kayutanam 
 C.  Tri Koro Dharmo  
 D. A.B.C salah 
25). Kongres Pasundan pada tahun 1930, salah satu sarana utama 

perjuangannya adalah  
 A.  pertanian  
 B. pendidikan dan pengajaran  
 C. Kelautan 
 D. A.B.C salah  
 
 Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 
yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. 
Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan 
Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1. 
 
Tingkat penguasan = Jumlah jawaban yang benar x 100% 
                                               Jumlah soal 
 
Arti tingkat penguasaan: 90 -100% - baik sekali 80 - 89% = baik 70- 79% = 
cukup <70% =kurang 
 
 Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat 
meneruskan dengan modul selanjutnya. Bagus! Jika masih di bawah 80%, 
Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang 
belum dikuasai. 
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Kunci Jawaban Tes Formatif 
1).  A.    bagi hasil antara penguasa dan masyarakat  
2). A.  Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) 
3)  A.  untuk tersedianya tenaga kerja murah 
4)  B.  pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 
5)  C.  untuk melatih keterampilan yang sifatnya fungsional 
6).  D. PTNo.11 Tahun 2011. 
7).  A.  Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) 
8). B.  Universitas Indonesia  
9).  C.  Tri Koro Dharmo (Tiga Tujuan Mulia).  
10).  A.   lima puluh pelajar STOVIA, 
11). A.  Salah satu anggota Tri Koro Darmo 
12).  C.  Tri Koro Darmo 
13). C.  kolonial Belanda 
14). A.  bangsa Indonesia yang menjadi kepala pemerintahan yang 

sudah dididik Belanda 
15).  C. bekerja sebagai pegawai Belanda. 
16). C.  1800-1942 
17).  A.  monopoli 
18).  B. Bangsa Belanda, Timur Asing, Bangsawan, rakyat  
19). B.  tahun 1818 
20).  C.  tahun 1811- 1817 
21).  A.  1849-1852 
22).  A. 1893 
23).  A. 3,32%. 
24).  C.  Tri Koro Dharmo  
25).  B. pendidikan dan pengajaran  
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Glosarium 
 Budi Utomo adalah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. 
Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. 
 Politik Etis adalah politik Belanda untuk membagi penyelenggaraan 
pendidikan di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu ada yang diselenggarakan 
oleh pemerintah kolonial Belanda dan ada yang dilaksanakan oleh bangsa 
Indonesia. Politik etis dibuat oleh Belanda pada tahun 1901. 
 Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu tugas utama Perguruan Tinggi ada 
3 yaitu menyelenggarakan pendidikan/pengajaran, penelitian dan 
pengabdian pada masyarakat. 
 Tri Koro Dharmo adalah organisasi yang didirikan seorang pelajar 
STOVIA Satiman Wirjosandjojo bersama dengan Kadarman dan Soenardi 
mendirikan Tri Koro Dharmo (Tiga Tujuan Mulia) mempunyai tujuan (1)  
Mengadakan hubungan antara para pelajar Pribumi yang belajar di 
sekolah-sekolah tinggi dan menengah, dan juga di kursus-kursus 
pendidikan lanjut dan vak.(2) Membangkitkan dan meningkatkan minat 
terhadap kesenian dan bahasa Nasional. (3) Memajukan pengetahuan 
umum para anggota." (diambil dari Jong Java's Jaar-boekje 1923: 115-16) 
Tri Koro Dharmo didirikan pada tanggal 7 Maret 1915. 
 Muhammadiyah adalah organisasi yang didirikan K.H. Ahmad Dahlan 
pada tahun 1912 dengan tujuan untuk membangun pendidikan bagi 
bangsa Indonesia, dan untuk membina  kehidupan masyarakat 
berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadist. 
 Indonesia Vrij", adalah naskah pidato Bung Hatta pada sidang 
pengadilan di Den Haag (22 Maret 1928) yang mengusulkan supaya ada 
perbaikan khususnya di bidang pembinaan pendidikan nasional.Melalui 
naskah pidato Itu, Hatta bersama Nazir St. Pamontjak, Ali Sastroamidjojo, 
dan Abdul Madjid Djojoadiningrat,dibebaskan dari segala tuduhan.Latar 
belakang diadilinya Hatta diantaranya karena pada tahun 
1927memberikan ceramah bagi "Liga Wanita Internasional untuk 
Perdamaian dan Kebebasan" di Gland, Swiss, pada tanggal dengan judul L 
'Indonesie et son Probleme de I' Independence (Indonesia dan Persoalan 
Kemerdekaan). 
 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) adalah organisasi guru 
yang didirikan pada  Kongres Guru Indonesia tanggal 24 – 25 November 
1945 di Surakarta,dengan tujuan : 
1. Mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia; 
2. Mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dasar-dasar 

kerakyatan; 
3. Membela hak dan nasib buruh umumnya, guru pada khususnya. 
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 Pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan non formal 
bercorak keagamaan (Islam) yang telah berperan sebagai pelopor 
perjuangan, ujung tombak perlawanan maupun perisai terakhir 
pertahanan bangsa dalam berjuang melawan kaum imperialisme Belanda 
dan Jepang. 
 Habis Gelap Terbitlah Terang; Boeah Pikiran oleh Empat  Saudara 
.http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Empat_Saudara&action=edit&r
edlink=1. adalah judul buku yang ditulis oleh Armin Pane salah seorang 
sastrwan pelopor  Pujangga Baru.Buku ini diterbitkan pada tahun 1922. 
.Buku terjemahan dari Door Duisternis Tot Licht  ni berisi surat-surat 
Kartini,seorang tokoh nasional, yang memiliki ide-ide dan gagasan 
pembaruan dalam membangun derajat kaum wanita untuk kepentingan 
bangsanya 
 Sakola Istri adalah sekolah untuk kaum wanita pribumi yang didirikan 
oleh Dewi Sartika pada tanggal 16 Januari 1904 di Bandung. Ketika itu 
wanita pribumi masih jauh dari mandiri karena kungkungan adat. Dewi 
Sartika mengajarkan cara merenda, memasak, jahit-menjahit, membaca, 
menulis, dan sebagainya. Pada 5 Nopember1910 didirikan Perkumpulan 
Kautamaan Istri yang bertujuan menghimpun dana untuk mendukung 
pengembangan dan pembangunan sekolah wanita tersebut. 
PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) adalah panitia yang 
didirikan untuk memperkuat kesiapan bangsa Indonesia demi 
membangun kemerdekaan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI 
menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara yang mengandung 
dasar filosofi negara yaitu Pancasila. Implikasinya bahwa sejak saat itu 
dasar sistem pendidikan nasional kita adalah Pancasila dan UUD 1945.Hal 
ini berarti bahwa peletakan dasar pendidikan nasional sudah terbentuk. 
 
 

 
 
 
 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Empat_Saudara&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Empat_Saudara&action=edit&redlink=1
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BAB VII 
SEJARAH PENDIDIKAN NON FORMAL DAN 

PENDIDIKAN  IN- FORMAL INDONESIA 
 
 

A. MASA SEBELUM KEMERDEKAAN 
  Ditinjau dari historisnya, Pendidikan Keaksaraan  di Indonesia 

yang jaman duahulu disebut dengan Pemberantasan Buta Huruf 
telah melalui kurun waktu dan proses yang sangat panjang karena 
sejak jaman sebelum merdeka, para gerilyawan dan kaum 
pergerakan yang sudah dapat membaca, menulis, dan berhitung 
secara aktif mengajari kaumnya, rakyat Indonwsia yang belum 
dapat membaca dan menulis. Pemberantasan Buta Huruf yang 
sekarang disebut sebagai Pendidikan Keaksaraan masih 
merupakan program pendidikan yang cukup penting.  

 
B. MASA KEMERDEKAAN (1945 – 1950) 
  Tahun 1945 merupakan puncak pergerakan revolusi 

kemerdekaan Indonesia yang membutuhkan sumber daya manusia 
yang mampu mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang 
telah diperoleh dengan susah payah. Pada masa kemerdekaan itu 
cukup banyak kegiatan pendidikan non formal dan pendidikan in 
formal yang diselenggarakan. Menurut RA. Santoso (1956: 42) 
usaha-usaha pendidikan non formal dan pendidikan in formal yg saat 
itu disebut Jawatan Pendidikan Masyarakat meliputi.Pemberantasan 
Buta Huruf, kursus Kewargaan negara, kursus Broadcasting, kursus 
Kewanitaan, kursus Kepanduan, kursus Kemasyarakatan Orang 
Dewasa, kursus Olah Raga, kursus Taman Pustaka Rakyat. 

 
1. Pemberantasan Buta Huruf 

   Pada akhir tahun 1945 masyarakat giat melakukan kegiatan 
pendidikan khususnya pemberantasan buta huruf, dengan 
moto yang dikumandangkan dimana-mana yaitu ‘perang 
terhadap buta huruf, perang terhadap keterbelakangan social 
dan ekonomi”.Moto yang dikumandangkan tersebut telah 
berhasil menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjadi 
warga Negara yang berguna; untuk membangun bermartabat 
bangsa, sehingga sejajar dengan bangsa lain. Seiring dengan 
kesadaran masyarakat yang ditunjukan melalui pergerakan  
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pemberantasan buta huruf, maka pada pertengahan tahun 
1946 pemerintah membentuk Lembaga  yang mengurusi 
pendidikan masyarakat yang diberi nama “Bagian Pendidikan 
Masyarakat”, Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan 
Keboedajaan. Pada tahun 1949,  Bagian Pendidikan Masyarakat 
berubah menjadi Jawatan Pendidikan Masyarakat. Tugas pokok 
Jawatan itu ialah membangunkan, menyadarkan, 
menginsyafkan dan mendidik masyarakat di luar system 
persekolahan, agar tiap warga Negara menjadi anggota 
masyarakat yang  sadar, hidup berguna dan berharga bagi 
Negara, nusa, bangsa dan dunia (Keputusan Menteri P dan K 
Nomor 423/A, 24 Nopember 1949).  

 
2. Kursus Kewargaan Negara 

   Para pemimpin pergerakan kebangsaan disamping 
berjuang di lapangan politik untuk mencapai 
kemerdekaan,mereka pun mengadakan kegiatan dibidang-
bidang ekonomi dan pergerakan pembangunan pendidikan, 
termasuk mendirikan kursus kewargaan Negara. Berbagai 
kegiatan kursus itu adalah: kursus pengetahuan umum atau 
politik yang dikembangkan untuk membangun semangat anti 
terhadap penjajahan, khususnya bagi kaum pemuda.  

   Santoso RA, (1956) menyebutkan bahwa “di berbagai 
wilayah atau daerah yang menjadi basis pertempuran yang 
dikuasai oleh bangsa Indonesia, berbagai upaya pendidikan 
untuk rakyat mulai tumbuh dan berkembang dengan cukup 
pesat.Hal ini diantaranya berbagai jenis kursus, pemberantasan 
buta huruf (PBH), pengetahuan umum, kursus politik 
kewarganegaraan.” 

 
3. School Broadcasting 

   Nama pendidikan masyarakat semakin nyaring, ketika pada 
tahun 1951 pernah diselenggarakan “School Broadcasting” yang 
diketuai oleh Sadaryoen Siswomartoyo, Kepala Jawatan 
Pendidikan Masyarakat saat itu, dengan sekertaris dari RRI dan 
anggotanya antara lain dari unsure TNI AD,AURI dan 
ALRI.Sedangkan yang bertindak sebagai pelindung adalah 
Commodore Soeryadarma, Kepala Staff AURI.Program itu 
terutama ditujukan untuk eks pelajar pejuang yang akan 
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melanjutkan pendidikannya setelah sempat terbengkalai akibat 
perang.  

 
4. Kursus Kewanitaan 

   Perkembangan kegiatan pendidikan diantaranya berfokus 
pada kursus kewanitaan.Program  ini dilakukan dengan tujuan 
untuk melakukan pembekalan yang bersifat  
keterampilan,sikap-sikap dan nilai-nilai masyarakat yang 
.berkaitan dengan kesehatan lingkungan, peningkatan gizi, dan 
pencegahan penyakit menular. seperti cacar. Bagi para dukun 
bayi, juga dilakukan kursus  atau latihan-latihan dalam 
menangani kelairan bayi dan kursus keluarga berencana.  

 
5. Kursus Kepanduan 

   Kepanduan merupakan salah satu saluran pendidikan 
pemuda dalam lingkup di luar sekolah dan di luar rumah. Kursus 
Kepanduan dilakukan menurut RA.Santoso (1956: 52) dengan 
tujuan untuk : 
a. Mempertemukan pimpinan organisasi Kepanduan yang 

ada, baik anggota puteri maupun anggota putera. 
b. Membangkitkan jiwa pandu dikalangan masyarakat 

pemuda sampai ke pelosok-pelosok.Kalau sudah berbentuk 
organisasi selanjutnya diserahkan kepada anggota-
anggotanya masing-masinh untuk memilih organisasi mana 
yang mereka sukai. 

c. Menyelenggarakan atau membantu menyelenggarakan 
latihan-latihan pemimpin kepanduan bersama-sama  
dengan organisasi-organisasi kepanduan yang ada 

d. Memberikan bantuan keuangan seperlunya menurut 
ketentuan-ketentuan yang berlaku 

 
6. Kursus Kemasyarakatan Orang Dewasa (KKOD) 

   Kursus Kemasyarakatan Orang Dewasa ini ditujukan untuk 
memberikan pendidikan kecakapan kejuruan yang 
berhubungan langsung dengan mata pencaharian dan 
penghidupan sehari-hari masyarakat. 

   Isi dari Kursus Kemasyarakatan Oran g Dewasa  menurut 
RA.Santoso (1956: 49 adalah  
a. Memberikan kecakapan kerja untuk memungkinkan 

perbaikan mutu hasil pekerjaannya sehari-hari 
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b. Memberikan kecakapan berdagang dan mengatur tata 
usaha keuangan 

c. Membangkitkan semangat gotong royong untuk 
disalurkan kedalam usaha--usaha berorganisasi secara 
teratur. 

 
7. Kursus Olah Raga 

   Disamping berbagai latihan olah raga yang diselenggarakan 
di sekolah, maka dipandang perlu adanya latihan olah raga 
melalui Kursus.Semangat, hasrat yang menggebu pada setiap 
kaum pergerakan dapat dimanfaatkan untuk membangun sikap 
serta kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan 
diantara seluruh rakyat Indonesia. Kader olah raga di tingkat 
Kecamatan, dikembangkan sampai ke pelosok pedesaaan. 

 
8. Taman Pustaka Rakyat 

   Untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat pada 
umumnya, maka didirikan Taman Bacaan Rakyat. Taman 
Pustaka Rakyat menempati kedudukan  khusus pada rakyat 
Indonesia yang semakin menyadari pentingnya  pengetahuan 
untuk membangun kemajuan di masa depan.  

 
 
C. Masa Pasca Kemerdekaan 
  Seiring meningkatnya pemikiran mengenai pentingnya 

pendidikan pada tahun 1970an, dan keterbatasan ketersediaan 
layanan pendidikan formal, maka peran, fungsi dan harapan 
terhadap pendidikan non formal meningkat pula. Melalui Direktorat 
Pendidikan Masyarakat, banyak program yang diselenggarakan 
dalam rangka penciptaan sumber daya manusia Indonesia yang 
berkualitas.  Pada saat itu usaha-usaha peningkatan pendidikan dan 
keterampilan juga diarahkan pada kemampuan untuk meningkatkan 
perluasan lapangan kerja dan partisipasi produktif angkatan kerja 
guna mengurangi beban ketergantungan masyarakat pada 
pemerintah.  

  Pelaksanaan program pendidikan masyarakat (disebut sebagai 
pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga) berpedoman pada 
kebijaksanaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, hasil Rakernas 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut: 
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a) Program peningkatan pendidikan masyarakat, yakni dengan 
mengintegrasikan kegiatan belajar dengan pendidikan mata 
pencaharian, peningkatan mutu tutor, dan latihan petugas.  

b) Program pembinaan generasi muda, dengan mengarahkan 
pemuda pada pendidikan politik tingkat kader nasional, 
pertukaran pemuda dalam dan luar negeri, pembinaan 
paskibraka serta penyelenggaraan festival pemuda, pembinaan 
kelompok minat pemuda dan napak tilas jejak pahlawan 

c) Program pembinaan keloahragaan, untuk seluruh anggota 
masyarakat, penataran guru/pelatih olahraga, pembinaan 
olahraga berbakat, olah raga pelajar, olahraga mahasiswa, 
olahraga masyarakat, kejuaran pelajar dan mahasiwa, 
pengembangan prasarana/sarana olahraga, penelitian 
kesegaran jasmani dan rekreasi, pengadaan paket alat, 
penelitian kesegaran jasmani dan rekreasi, peningkatan mutu 
pelatih/Pembina olahraga. 

d). Program peningkatan peranan wanita, yaitu dengan cara 
memperluas kegiatan pengembangan kurikulum untuk 
program pendidikan yang kelompok sasarannya wanita, dan  
pembinaan pamong belajar, dan pengembangan warga belajar 
wanita, kursus kepemimpinan bagi organisasi wanita, lomba 
desa binaan, latihan dan pengembangan warga belajar di 
daerah serta pembinaan swadaya wanita muda di daerah 
pedesaan. 

 
D. Masa Reformasi 
  Dengan diterbitkannya Undang-Undang Sistem pendidikan 

Nasional Nomor 20 Tahun 2003 semakin jelas bahwa secara  yuridis  
formal, pendidikan masyarakat merupakan bagian dari 
pendidikannasional. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan 
pula bahwa penyelenggaraan pendidikan nasional dilaksanakan 
melalui tiga jalur, yaitu pendidikan formal, informal dan nonformal.  

  Ruang lingkup pendidikan masyarakat  dapat dilihat pada Pasal 
4 ayat 5 yaitu: pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan 
budaya baca, menulis dan berhitung bagi segenap warga 
masyarakat. Pasal 26 ayat 3 yaitu: pendidikan nonformal meliputi 
pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan 
kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan 
keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, 
pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lainnya yang ditujukan 
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untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.Selain beberapa 
hal di atas, pemberantasan buta huruf, atau pendidikan keaksaraan 
secara bertahap mulai menampakan hasil. Dilihat dari 
persentasenya, jumlah buta aksara dari tahun 1945 s / d  2006 
menunjukkan penurunan yang sangat dramatis. Jumlah buta 
aksara usia 15 tahun ke atas pada tahun 2006 sekitar 13,16 juta 
orang, dari jumlah tersebut buta aksara kelompok usia 15-44 tahun 
masih sekitar 3,6 juta orang. Jumlah buta aksara di Indonesia yang 
masih besar menyebabkan rangking Indonesia dalam Indeks 
Pembangunan Manusia (Human Development Index)  HDI 2005 
menempati posisi 110 dari 177 negara. 

  Penyelenggara  proses pembelajaran pada pendidikan non 
formal dapat dilakukan oleh berbagai bentuk lembaga, organisasi, 
dan komunitas belajar yang diantaranya adalah Pusat Kegiatan 
Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pondok 
Pesantren, Majlis Talim, Sekolah rumah, Sekolah Alam, Sekolah Kelas 
Campuran, Susteran dan Diklat diklat UPT.   
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LATIHAN 
 Agar Anda memiliki pemahaman yang lebih mendalami mated di 
atas, selesaikanlah tugas berikut ini! 
 Setelah selesai mempelajari uraian materi dalam kegiatan belajar ini, 
sebaiknya Anda menyimpulkan tentang sejarah pendidikan non 
formal,.dan in formal baik mengenai waktu dan tempat dan kronologis 
penyelenggaraannya, maupun tokoh-tokoh yang terlibat didalamnya. 
Petunjuk Jawaban Latihan 
 Untuk dapat menjawab soal latihan di atas, Anda perlu (1) 
mengingat kembali kronologis sejarah perjuangan bangsa dan kaitannya 
dengan sejarah pendidikan non formal (2) Berdiskusi dengan teman-
teman dalam kelompok belajar tentang kronologis sejarah pendidikan 
formal.serta pengaruhnya pada mutu,relevansi,efektivitas dan efisiensi 
pendidikan nasional secara keseluruhan. 
 
RANGKUMAN 
 Pembangunan pendidikan dan pengembangan sumber daya 
manusia merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang 
pada hakikatnya bertujuan meningkatkan kualitas hidup manusia dan 
kehidupan masyarakat secara utuh dan menyeluruh. Pendidikan 
merupakan kunci awal bagi suatu negara untuk dapat membuka akses ke 
arah pembangunan yang lebih baik. 
 Untuk membuka akses tersebut diperlukan kemapuan dasar yaitu 
kemapuan keaksaraan. Tidak mengherankan bahwa pada masa sebelum 
kemerdekaan, pendidikan non formal yangh disangat diperhatikan 
pemerintah adalah pemberantasan buta huruf. Pemberantasan buta 
huruf adalah prasyarat untuk memperoleh berbagai kemampuan dasar 
belajar agar siapa pun dapat mencari, memperoleh, menggunakan dan 
mengelola informasi untuk meningkatkan mutu hidup warga belajar 
(masyarakat).Pada masa kemerdekaan, selain diselenggarakan 
Pemberantasan buta huruf, juga diadakan berbagai macam kursus,seperti 
kursus kewargaan Negara, ,kewanitaan,kepanduan dan lain-lain.Pada 
pasca kemerdekaan diselenggakan program pengintegrasian kegiatan 
belajar dengan pendidikan mata pencaharian, pembinaan generasi muda, 
paskibraka,keolahragaan dan kewanitaan. Masa reformasi meliputi 
kegiatan life skill, keaksaraan fungsional, PAUD.kepemudaan, kesetaran, 
pelatihan kerja,dan lain-lain sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat. 
Kegiatan keaksaraan tampak sering dilakukan hamper pada setiap 
periode. Hal ini menunjukan betapa pentingnya memberdayakan 
masyarakat melalui pengenalan TVRI, dan lain-lain. Oleh karena itu 
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keaksaraan penting dibelajarkan bagi siapa pun dari berbagai kalangan 
dan kelompok usia. Hal ini sejalan dengan pembukaan Resolusi Sidang 
Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan bahwa 
"...keaksaraan penting bagi pemerolehan berbagai keterampilan hidup, 
baik bagi anak-anak, pemuda, maupun orang dewasa, sehingga mereka 
dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dalam hidup mereka dan 
merupakan langkah pokok dalam pendidikan dasar, yang merupakan 
faktor yang sangat diperlukan untuk bisa berpartisipasi secara aktif dalam 
masyarakat dan ekonomi abad ke-21." 
 
TES FORMATIF 
Pilihlah satu jawaban yang paling tepat 
1.  Pembangunan pendidikan dan pengembangan sumber daya 

manusia.memerlukan kemampuan dasar, yakni : 
 A.  Kemapuan keaksaraan  
 B. Kecakapan hidup  
 C. Kemasyarakatan Orang Dewasa  
 D. Kepemudaan 
2.  Di berbagai wilayah atau daerah yang menjadi basis pertempuran 

yang dikuasai oleh bangsa Indonesia, berbagai upaya pendidikan 
untuk rakyat mulai tumbuh dan berkembang dengan cukup pesat, 
Kursus untuk mendidik strategi politik pada para pemuda disebut: 

 A. Kursus Kemasyarakatan Orang Dewasa  
 B. Kursus Kewarganegaraan  
 C. Kursus Kepanduan  
 D. Kursus Olah Raga 
3.  Pada masa kemerdekaan, diselenggarakan berbagai kursus baik 

untuk orang tua maupun untuk pemuda dan para wanita,, 
 A. Kursus buta huruf,  
 B. Kursus kepemudaan 
 C. Kursus School Broadcasting  
 D. Benar semua 
4. Pengintegrasian belajar dengan pendidikan mata pencaharia 

merupakan salah satu bentuk program pendidikan non formal di 
masa 

 A.  Pra Kemerdekaan  
 B. Masa Kemerdekaan  
 C. Masa Pasca Kemerdekaan  
 D. Masa reformasi 
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5.  Pemberantasan buta huruf adalah prasyarat untuk memperoleh 
berbagai kemampuan dasar belajar agar siapa pun dapat mencari, 
memperoleh, menggunakan dan mengelola informasi untuk 

 A. meningkatkan mutu hidup  
 B. Menguasai kecakapan hidup  
 C. meningkatkan efektivitas  
 D. meningkatkan daya serap 
6.  "...Keaksaraan penting bagi pemerolehan berbagai 
 A. keterampilan hidup 
 B.  keterampilan berbahasa 
 C.  keterampilan motorik 
 D. keterampilan berfikir 
7.  Masa reformasi meliputi kegiatan 
 A. life skill, keaksaraan fungsional, PAUD.DLL 
 B. kepemudaan, kesetaran, ,pemberantasan buta huruf dan lain-

lain 
 C.  sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat. 
 D.  pelatihan kerja, pemberantasan buta huruf dan lain-lain 
8. Pada masa Pasca Kemerdekaan, diantaranya ada program 

pembinaan generasi muda, dengan mengarahkan pemuda pada 
 A.  pendidikan politik tingkat kader nasional, 
 B.  pendidikan kepanduan tingkat nasional 
 C. pendidikan kewanitaan tingkat nasional 
 D. pendidikan pelatihan kerja tingkat nasional 
9.  Dengan diterbitkannya UU Sistem Pendidikan Nasional No.20/2003, 

makin jelas bahwa pendidikan non formal dan pendidikan in formal 
merupakan 

 A.  Bagian dari pendidikan nasional  
 B. lnduk dari system pendidikan nasional  
 C. Sistem pendidikan nasional yang baru  
 D. Tanggung jawab pemerintah dan masyarakat 
10.  Pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan non formal dan informal 

adalah hal-hal berikut ini, kecuali... 
 A.  Sanggar Kegiatan Belajar  
 B. Sekolah Alam  
 C. Pendidikan dan Latihan  
 D. Sekolah Menengah Pertama 
11). Pemerintah mengusahakan terselenggaranya pendidikan yang 

bersifat demokratis, yaitu kewajiban belajar sekolah dasar bagi anak-
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anak yang berumur 8 tahun. Pelaksanaan program ini didukung 
dengan  

 A. PP No. 65 Tahun 1951 
 B. PP N0.56 Tahun 1951 
 C. PP No.65 Tahun 1961 
 D. PP No.56 Tahun 1961 
12).  Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan UUD 1945 sebagai 

konstitusi negara yang mengandung 
 A.  dasar filosofi negara yaitu Pancasila. I 
 B.  GBHN 
 C. Sistem Pendidikan Nasional 
 D.  UU No. 7 Tahun 1945 
13). Dekrit Presiden yang menyatakan bahwa bangsa dan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia kembali kepada UUD 1945 itetapkan 
pada 

 A.  Tanggal 5 Juli 1959  
 B.  Tanggal 15 Juli 1959 
 C. Tanggal 5 Juni 1959 
 D. Tanggal 15 Juni 1959 
14). Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan (P.P. dan K) 

pertama yang  mendapatkan kehormatan adalah  
 A. Ki Hadjar Dewantara  mulai 19 Agustus 1945 
 B. Ki Mangun Sarkoro 
 C. Dowess Dekker 
 D. Panglima Polim 
15). Pendidikan sebagai hak azasi manusia tercantum pada UU 1945, 

bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi”. Hal ini tercantum pada  
A. pasal 28 B ayat (2)  
B. pasal 28 B ayat (1)  
C. pasal 8 B ayat (2)  
D. pasal 2 B ayat (2)  

16). Menurut RA. Santoso (1956: 42) usaha-usaha pendidikan non formal 
dan pendidikan in formal meliputi hal-hal berikut, kecuali : 

 A. Pemberantasan Buta Huruf, 
 B.  kursus Kewargaan negara,  
 C. kursus Broadcasting,  
 D. PAUD 
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17). Pada akhir tahun 1945 masyarakat giat melakukan kegiatan 
pendidikan khususnya pemberantasan buta huruf, dengan moto  

 A. Perang terhadap buta huruf, perang terhadap keterbelakangan 
social dan ekonomi”. 

 B. bersatu kita teguh melawan kebutaan dan kepapaan 
 C. pendidikan untuk semua 
 D. A.B.C salah 
18). Pada pertengahan tahun 1946 pemerintah membentuk Lembaga  

pendidikan masyarakat yang disebut  
 A. “Bagian Pendidikan Masyarakat”, 
 B. Bidang Pendidikan Masyarakat”, 
 C. Biro Pendidikan Masyarakat”, 
 D. A.B.C salah 
19). Bagian Pendidikan Masyarakat kemudian berubah menjadi Jawatan 

Pendidikan Masyarakat dengan tugas menyadarkan, dan mendidik 
masyarakat di luar persekolahan, agar tiap warga Negara menjadi 
anggota masyarakat yang  sadar, hidup berguna dan berharga bagi 
Negara, nusa, bangsa dan dunia. Hal ini tercantum pada Keputusan 
Menteri P dan K Nomor 423/A, yang dikeluarkan pada 24 Nopember 
tahun 

 A.  1949,   
 B.  1939,   
 C.  1929 
 D.  A.B.C salah 
20). Pemimpin pergerakan kebangsaan disamping berjuang di nidang  

politik, mereka pun giat dibidang ekonomi dan pendidikan, termasuk 
pendidikan non formal . Berbagai kursus yang didirikan untuk para 
pemuda adalah sebagai berikut ini kecuali : 

 A.  kursus pengetahuan umum 
 B.  kursus dibidang politik 
 C.  kursus dibidang mata pencaharian 
 D.  kursus mitigasi bencana 
21).  Nama pendidikan masyarakat semakin terkenal  ketika pada tahun 

1951 pernah diselenggarakan “School Broadcasting” yang diketuai 
oleh Kepala Jawatan Pendidikan Masyarakat saat itu,yaitu : 

 A. Sadaryoen Siswomartoyo, 
 B. Ki Hadjar Dewantara   
 C. Ki Mangun Sarkoro 
 D. Panglima Polim 
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22). Yang bertindak sebagai pelindung “School Broadcasting” adalah, 
Kepala Staff AURI yaitu: 

 A.  Commodore Soeryadarma 
 B. Ki Hadjar Dewantara   
 C. Ki Mangun Sarkoro 
 D. Panglima Polim 
23). Kaum pergerakan Indonesia menyelenggarakan kursus yang 

ditujukan untuk membekali keterampilan,sikap-sikap dan nilai-nilai 
masyarakat tentang kesehatan lingkungan, peningkatan gizi, dan 
pencegahan penyakit menular.Kursus ini termasuk kategori kursus 

 A. Kewanitaan 
 B. Mata pencaharian 
 C. Lingkungan hidup. 
 D. A.B C salah  
24). Kaum pergerakan juga menyelenggarakan kursus kepanduan untuk 

kaum pemuda dalam yang menurut seorang akhli pendidikan 
ditujukan untuk mempertemukan pimpinan organisasi 
kepanduanbaik  anggota puteri maupun anggota putera, 
membangkitkan jiwa pandu dikalangan masyarakat pemuda sampai 
ke pelosok, membantu menyelenggarakan petihan pemimpin 
kepanduan.Hal ini dikemukakan oleh : 

 A.  RA.Santoso  
 B. Ki Hadjar Dewantara   
 C. Ki Mangun Sarkoro 
 D. Panglima Polim 
25). Isi dari Kursus Kemasyarakatan Orang Dewasa  adalah memberi 

kecakapan kerja untuk memungkinkan memperbaiki mutu kerja, 
memberikan kecakapan berdagang dan mengatur tata usaha 
keuangan, dan membangkitkan semangat gotong royong untuk 
disalurkan kedalam usaha--usaha berorganisasi secara teratur.Hal ini 
dikemukakan oleh: 

 A.  RA.Santoso  
 B. Ki Hadjar Dewantara   
 C. Ki Mangun Sarkoro 
 D. Panglima Polim 
 
 Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 
yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. 
Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan 
Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1. 
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Tingkat penguasan = Jumlah jawaban yang benar x 100% 
                                               Jumlah soal 
 
Arti tingkat penguasaan: 90 -100% - baik sekali 80 - 89% = baik 70- 79% = 
cukup <70% =kurang 
 
 Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat 
mencruskan dengan modul selanjutnya. Bagus! Jika masih di bawah 80%, 
Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang 
belum dikuasai. 
 
Kunci Jawaban 
 
1)  B.  Kemampuan keaksaraan  
2).  A. Kursus Kemasyarakatan Orang Dewasa  
3). A. Kursus buta huruf,  
4). D.  Pra Kemerdekaan  
5).  A. meningkatkan mutu hidup  
6). C.  keterampilan hidup  
7).  A. life skill, keaksaraan fungsional, PAUD.DLL 
8). B.  pendidikan politik tingkat kader nasional, 
9).  A. Bagian dari pendidikan nasional  
10).  A.  Sanggar Kegiatan Belajar  
11). A. PP No. 65 Tahun 1951 
12).  B.  dasar filosofi negara yaitu Pancasila. 
13).  A. Tanggal 5 Juli 1959 
14).  D.  Ki Hadjar Dewantara   
15) A.  pasal 28 B ayat (2)  
16).  A.  PAUD 
17). A. perang terhadap buta huruf, perang terhadap keterbelakangan 

social dan ekonomi”. 
18).  A. “Bagian Pendidikan Masyarakat”, 
19).  C.  1949 
20).  B.  kursus pengetahuan umum 
21).  C. Sadaryoen Siswomartoyo, 
22).  B.  Commodore Soeryadarma 
23).  C.  Kewanitaan  
24).  B.  RA.Santoso  
25). C.  RA.Santoso  
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Glosarium 
 Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan 
formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang 
 Pendidikan Non Formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, 
pendidikan anak usia  dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan 
pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan 
keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta 
pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan 
peserta didik.  
 Pendidikan non formal dan in formal  ditujukan untuk memenuhi 
kebutuhan pendidikan masyarakat yang tidak dapat dijangkau dan 
dipenuhi oleh jalur pendidikan formal dalam rangka mendukung 
pendidikan sepanjang hayat (life-long education). Pendidikan non formal 
dan in formal ini berfungsi sebagai penambah,pengganti dan pelengkap 
peran pendidikan formal   
 Pendidikan Keaksaraan Fungsional (dulu disebut Pemberantasan 
Buta Huruf) merupakan program Direktorat Pendidikan Masyarakat 
Kementerian Pendidikan Nasional yang ditujukan untuk membelajarkan 
masyarakat tuna aksara untuk dapat membaca, menulis dan berhitung dan 
beberapa jenis keterampilan (life skill) yang berguna bagi kehidupan peserta 
didik. 
 ‘Perang terhadap buta huruf, perang terhadap keterbelakangan 
social dan ekonomi” adalah moto bangsa Indonesia akhir tahun 1945 yang 
dikumandangkan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya 
belajar membaca,menulis dan berhitung, sehingga dapat menjadi warga 
Negara yang berguna; untuk membangun bermartabat bangsa, sehingga 
sejajar dengan bangsa lain. 
 Kursus Kewargaan Negara adalah: kursus yang didirikan bangsa 
Indonesia yang berisi pengetahuan umum dan politik yang dikembangkan 
untuk membangun semangat agar anti terhadap penjajahan, khususnya 
bagi kaum pemuda.  
 School Broadcasting adalah kursus yang dilakukan melalui radio 
dengan tujuan untuk meningkatkan semangat eks pelajar pejuang untuk 
dapat melanjutkan pendidikannya setelah sempat terbengkalai akibat 
perang. Kursus ini dipimpin Sadaryoen Siswomartoyo, Kepala Jawatan 
Pendidikan Masyarakat saat itu, dengan sekertaris dari RRI dan 
anggotanya antara lain dari unsure TNI AD,AURI dan ALRI.Sedangkan 
yang bertindak sebagai pelindung adalah Commodore Soeryadarma, 
Kepala Staff AURI. 
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 Kursus Kewanitaan adalah kursus yang ditujuan utuk kaum wanita 
dengan tujuan untuk membekali mereka dengan kegiatan 
keterampilan,sikap-sikap dan nilai-nilai masyarakat yang. berkaitan 
dengan kesehatan lingkungan, peningkatan gizi, dan pencegahan 
penyakit menular. seperti cacar. Bagi para dukun bayi, juga dilakukan 
kursus  atau latihan-latihan dalam menangani kelairan bayi dan kursus 
keluarga berencana.  
 Kursus Kemasyarakatan Orang Dewasa adalah kursus untuk orang 
dewasa, yang  ditujukan untuk memberikan pendidikan kecakapan 
kejuruan sesuai dengan mata pencaharian dan penghidupan masyarakat 
sehari-hari. Materi kursus : membekali kecakapan kerja dan memperbaiki 
mutunya, membangun kecakapan berdagang dan mengatur keuangan 
serta membangkitkan semangat gotong royong. 
 Kursus Olah Raga merupakan kursus kegiatan olah raga yang 
didirikan selain untuk meningkatkan kesehatan juga untuk mengarahkan  
semangat dan hasrat yang menggebu pada setiap kaum pergerakan agar 
bermanfaat untuk membangun sikap serta kesadaran untuk membangun 
persatuan dan kesatuan seluruh rakyat Indonesia.  
 Taman Pustaka Rakyat yaitu taman/tempat dihimpunnya buku-buku 
untuk dibaca rakyat, sehingga mereka semakin menyadari pentingnya  
pengetahuan untuk membangun kemajuan di masa depan.  
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BAB VIII 
EKSISTENSI PERUBAHAN SOSIAL HUBUNGANNYA 

DENGAN PENDIDIKAN FORMAL, NON FORMAL  
DAN IN-FORMAL 

 
 
A.  Eksistensi Perubahan Sosial 

1. Pengertian Perubahan Sosial 

   Para sosiolog dan akhli-akhli lain yang mengemukakan 
teori-teori tentang perubahan sosial dan kebudayaan. 
Soekanto.S. (1982) dalam buku Sosiologi Suatu Pengantar 
menyebutkan beberapa arti perubahan sosial menurut para 
akhli, yaitu :  
a) William F. Ogburn mengemukakan bahwa lingkup perubahan 

sosial meliputi unsur-unsur  kebudayaan baik yang bersifat 
material maupun immaterial. 

b) Mac Iver menyebutkan bahwa perubahan-perubahan sosial 
adalah ekspresi dari jiwa yang terwujud dalam cara-cara hidup 
dan berfikir, pergaulan hidup, seni kesusastraan, agama, rekreasi 
dan hiburan.  

c) Gilin dan Gilin mengatakan bahwa perubahan-perubahan sosial 
adalah suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, 
yang disebabkan baik karena perubahan-perubahan kondisi 
geografis, kebudayaan materiil, komposisi penduduk, ideology 
maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan 
baru dalam masyarakat.  

d) Selo Soemardjan menyebutkan bahwa perubahan-perubahan 
sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga 
kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang 
mempengaruhi system sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-
nilai, sikap-sikap dan pola-pola perilaku di antara kelompok-
kelompok dalam masyarakat.  

e) Kingsley Davis menyebutkan bahwa perubahan-perubahan sosial 
adalah perubahan-perubahan yang terjadi didalam struktur dan 
fungsi masyarakat. Misalnya: timbulnya pengorganisasian buruh 
dalam masyarakat kapitalis telah menyebabkan perubahan-
perubahan dalam hubungan antara buruh dan majikan dan 
seterusnya yang menyebabkan perubahan-perubahan organisasi 
ekonomi dan politik.  

f) Samuel Koening mengatakan bahwa ; perubahan sosial 
menunjukan pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-
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pola kehidupan manusia. Modifikasi ini terjadi karena sebab-
sebab intern maupun ekstern.  

  Dapat dikatakan, bahwa perubahan sosial adalah segala 
proses dimana terjadi perubahan struktur dan fungsi-fungsi 
suatu system sosial. Perubahan sosial adalah perubahan 
lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam lingkup hidup 
masyarakat, yang pada akhirnya mempengaruhi system 
sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola 
perilaku diantara kelompok-kelompok di dalam masyarakat. 

     Perubahan sosial dipandang sebagai suatu konsep yang luas, 
yang meliputi perubahan fenomena sosial di berbagai tingkat 
kehidupan manusia mulai dari tingkat individu sampai tingkat 
komunitas dunia. Perubahan sosial dapat dipelajari secara sederhana 
maupun kompleks, dari deskripsi sederhana sampai pada lintas studi 
dan berbagai jenis analisis. 

   Perubahan sosial merupakan sesuatu yang normal terjadi dan 
terus berkelanjutan sesuai dengan arah, tingkat dan kecepatan 
perubahan kehidupan masyarakat. Untuk memahami perubahan, kita 
harus melakukan analisis, karena pemahaman mengenai perubahan 
adalah prasyarat untuk memahami struktur masyarakat. Orang yang 
memandang masyarakat sebagai sistem yang berada dalam 
keseimbangan dan yang mencoba menganalisis aspek struktural 
sistem masyarakat, akan mengakui bahwa keseimbangan 
(equiliberium) hanya dapat dipertahankan melalui perubahan 
tertentu di dalam sistem tersebut. 

2. Bentuk-bentuk Perubahan Sosial 

  Perubahan sosial meliputi jenis-jenis sebagai berikut: 
a) Perubahan yang terjadi secara lambat dan perubahan yang 

terjadi secara cepat. Perubahan-perubahan yang memerlukan 
waktu yang lama dimana terdapat suatu rentetan perubahan-
perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat, yang 
dinamakan evolusi. Pada evolusi, perubahan-perubahan terjadi 
dengan sendirinya, tanpa suatu rencana ataupun suatu 
kehendak tertentu. Perubahan-perubahan tersebut terjadi oleh 
karena usaha-usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan 
keperluan-keperluan, keadaan-keadaan dan kondisi-kondisi baru 
yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat.  

b) Perubahan yang pengaruhnya kecil dan perubahan yang besar 
pengaruhnya, Perubahan-perubahan yang kecil pengaruhnya 
adalah perubahan-perubahan pada unsur-unsur struktur sosial 
yang tidak membawa pengaruh langsung atau pengaruh yang 
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berarti bagi masyarakat. Suatu perubahan dalam mode pakaian, 
misalnya tak akan membawa pengaruh yang berarti bagi 
masyarakat secara keseluruhan, karena tidak mengakibatkan 
perubahan-perubahan dalam industrialisasi masyarakat 
khususnya pada masyarakat agraris. Perubahan yang akan 
membawa pengaruh besar pada masyarakat, menjadikan 
lembaga-lembaga kemasyarakatan terpengaruh olehnya seperti 
misalnya hubungan kerja, sistem milik tanah, hubungan-
hubungan kekeluargaan, stratifikasi masyarakat dan seterusnya. 

c) Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan dan perubahan 
yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Perubahan yang 
dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan yang 
diperkirakan atau yang direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-
pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam 
masyarakat. Pihak-pihak yang menghendaki suatu perubahan 
dinamakan agent of change, yaitu seseorang atau sekelompok 
orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai 
pemimpin satu atau beberapa lembaga kemasyarakatan. Dalam 
melaksanakan hal itu agent of change langsung tersangkut dalam 
tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan, bahkan 
mungkin menyebabkan perubahan-perubahan pula pada 
lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Perubahan-
perubahan sosial yang tidak di kehendaki atau yang tidak 
direncanakan merupakan perubahan-perubahan yang terjadi 
tanpa dikehendaki serta berlangsung di luar jangkauan 
pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya 
akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan oleh masyarakat. 

 
3. Sebab-sebab Terjadinya Perubahan Sosial 

   Terjadinya perubahan sosial dapat disebabkan oleh kondisi 
masyarakat itu sendiri dan ada pula yang datangnya akibat pengaruh 
dari masyarakat lain atau dari alam sekitarnya. 

  1. Penyebab yang datangnya dari dalam masyarakat  

    Ada beberapa faktor internal yang menjadi penyebab 
munculnya perubahan sosial, yaitu perubahan penduduk, 
penemuan-penemuan baru, konflik dalam masyarakat dan 
pemberontakan 

a. Perubahan Penduduk 
     Perubahan penduduk berarti bertambah atau 

berkurangnya penduduk dalam suatu masyarakat. Hal itu 
bias disebabkan oleh adanya kelahiran dan kematian, 



 

311 Landasan Pendidikan  

namun juga bias karena adanya perpindahan penduduk, 
baik transmigrasi maupun urbanisasi. 

     Pertambahan penduduk yang sangat cepat di Pulau 
Jawa menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur 
masyarakat, terutama yang menyangkut lembaga-lembaga 
kemasyarakatan. Misalnya; orang menjadi mengenal hak 
individu atas tanah dan sewa tanah yang sebelumnya tidak 
dikenal. Berkurangnya penduduk dapat disebabkan oleh 
karena pindahnya penduduk dari desa ke kota atau dari 
daerah ke daerah lain. 

b. Penemuan-penemuan Baru 
     Perubahan sosial terjadi sebagai akibat masuknya 

ide-ide pembaruan yang diadopsi oleh para anggota 
system sosial yang bersangkutan. 

     Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan 
manusia akan barang dan jasa pun semakin meningkat. 
Untuk memenuhi kebutuhan manusia itu, para akhli 
berkreasi menciptakan hal-hal baru, baik produk 
maupun jasa. Muncullah penemuan-penemuan baru 
yang menjadikan munculnya perubahan dalam 
masyarkat, baik discovery, invention maupun inovasi. 

     Discovery adalah suatu penemuan unsur 
kebudayaan baru oleh individu atau kelompok dalam 
suatu masyarakat. Unsur baru itu dapat berupa alat-
alat baru atau pun ide-ide baru 

     Invention,adalah bentuk pengembangan dari 
discovery, sehingga penemuan baru itu mendapatkan 
bentuk yang dapat diterapkan atau difungsikan. 
Discovery baru menjadi invention apabila masyarakat 
sudah mengakui, meneriman, serta menerapkan 
penemuan baru itu dalam kehidupan nyata di 
masyarakat. 

     Inovasi adalah proses pembaruan, yaitu proses 
panjang yang meliputi suatu penemuan unsur baru 
serta jalannya unsur baru dan diterima,dipelajari dan 
akhirnya dipakai oleh sebagian besar warga 
masyarakat. Inovasi merupakan suatu penemuan baru, 
jalannya unsur kebudayaan baru yang tersebar ke 
bagian-bagian lain di dalam masyarakat, yang akhirnya 
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dipakai dalam masyarakat tersebut setelah dipelajari 
terlebih dahulu. 

c. Pertentangan atau Konflik Masyarakat 
     Kehidupan suatu masyarakat mungkin pula 

menjadi penyebab terjadinya perubahan-perubahan 
sosial dan kebudayaan. Misalnya pertentangan yang 
mungkin terjadi antara orang perorangan dengan 
kelompoknya atau pertentangan antara generasi tua 
dengan generasi muda, apalagi pada masyarakat yang 
sedang berkembang dari tahap tradisional ke tahap 
modern. 

d. Terjadinya revolusi intern di dalam masyarakat  
     Revolusi bulan Oktober 1917 di Rusia telah 

menyebabkan terjadinya perubahan besar di sana. 
Negara tersebut yang mula-mula mempunyai bentuk 
kerajaan yang absolut, berubah menjadi diktator 
proletariat yang di dasarkan pada doktrin Marxisme. 
Segenap lembaga-lembaga kemasyarakatan, mulai dari 
bentuk negara sampai keluarga mengalami perubahan-
perubahan yang besar sampai ke akar-akarnya. 

 
  2. Penyebab yang berasal dari luar  masyarakat : 

a. Sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik yang 
ada di sekitar manusia. Sebab-sebab yang bersumber pada 
lingkungan alam fisik, disebabkan oleh tindakan warga-
warga masyarakat itu sendiri. Misalnya karena penggunaan 
tanah secara besar-besaran tanpa memperhitungkan 
lapisan-lapisan humus tanah tersebut: penebangan hutan-
hutan yang menyebabkan banjir : hal-hal tersebut dapat 
mengakibatkan masyarakat terpaksa meninggalkan tempat 
tinggalnya untuk menetap di wialayah lain. 

b. Peperangan 
  Peperangan dengan negara lain dapat pula menyebabkan 

terjadinya perubahan-perubahan, karena biasanya negara 
yang menang akan memaksa negara yang takluk untuk 
menerima kebudayaannya sebagai kebudayaan yang lebih 
tinggi tarafnya. Hal itu tidak saja mengakibatkan perubahan 
pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di bidang politik 
dan pemerintahan, akan tetapi juga di bidang-bidang 
lainnya. 
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c. Pengaruh Kebudayaan Masyarakat Lain. Apabila 
sebab-sebab perubahan tersebut bersumber pada 
masyarakat lain, maka perubahan tersebut mungkin 
terjadi karena kebudayaan dari masyarakat yang lain 
yang melancarkan pengaruhnya. Hubungan yang 
dilakukan secara fisik antara dua masyarakat, 
mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan 
pengaruh timbal-balik, artinya masing-masing 
masyarakat saling mempengaruhi masyarakat lainnya, 
tetapi juga menerima pengaruh dari masyarakat  yang 
lain itu. 
 

B. Eksistensi Pendidikan 

  Pendidikan dalam konteks Indonesia dipahami 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” ( Pasal 1, ayat 1 ).   

  Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan 
secara formal di lingkungan persekolahan. Pendidikan non formal 
pendidikan yang diselenggarakan di luar lingkungan sekolah. 
Pendidikan non formal diselenggarakan dengan fungsi untuk 
melengkapi, mengganti atau manambah peran yang dilakukan oleh 
pendidikan sekolah. Pendidikan in-formal merupakan pendidikan 
yang diselenggarakan dilingkungan keluarga. Perpaduan ketiga jalur 
pendidikan, yakni pendidikan formal, non-formal dan in-formal, 
pendidikan semakin jelas hasrat mulianya, yakni untuk memberikan 
pelayanan, bimbingan,binaan, arahan, tuntunan, dan keteladanan 
khususnya tentang nilai, sikap, keterampilan, dan pengetahuan bagi 
seluruh warga masyarakat disepanjang hayatnya tanpa 
membedakan usia, kelamin, suku, agama, budaya dan lingkungan. 
Melalui empat kata kunci yang saling terkait dan saling memperkuat 
yaitu kepercayaan, kesediaan, mendengar keterbukaan, dan rasa 
tanggung jawab, pendidikan diupayakan untuk dapat diwujudkan 
bagi seluruh warga masyarakat disepanjang hayatnya. Pendidikan 
diharapkan pula menjadi media perekat bagi kemajemukan bangsa 
ini. Berbagai referensi menyatakan bahwa pendidikan merupakan 
media yang penting bagi sebuah bangsa dalam membangun dan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.  
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  Perhatian dunia terhadap pendidikan telah cukup intensif 
walaupun jika dilihat dari usia ilmu pengetahuan termasuk sesuatu 
yang baru. Paling tidak sejak abad ke 19 dan ke- 20, negara-negara di 
Eropa dan Amerika telah mulai memperhatikan keberadaan dan 
eksistensi pendidikan. Eksistensi pendidikan  juga menjadi perhatian 
utama organisasi kelas dunia yakni Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(PBB) dengan menetapkan UNESCO (United Nation  for Education, 
Science and Culture) sebagai badan yang mengurusi masalah-
masalah pendidikan di tingkat internasional. UNESCO merumuskan 
pendidikan itu secara lebih luas adalah :  
1. Learning how to think (Belajar bagaimana berpikir) 
2. Learning how to do (Belajar bagaimana melakukan) 
3. Learning how to be (Belajar bagaimana menjadi) 
4. Learning how to learn (Belajar bagaimana belajar) 
5. Learning how to live together (Belajar bagaimana hidup bersama) 

  UNESCO menyerukan kepada seluruh bangsa-bangsa di dunia 
bahwa, jika ingin membangun dan berusaha memperbaiki keadaan 
seluruh bangsa, maka haruslah dimulai dari pendidikan, sebab 
pendidikan adalah kunci menuju perbaikan peradaban. UNESCO di 
Asia Pasifik  memperlihatkan bagaimana pendidikan memerankan 
diri dalam pembangunan dan masyarakat  melalui beragam 
pendekatan, khususnya dalam Education for Sustainable 
Development (ESD) dan Asia Pacific Program of Education for All 
(APPEAL).   

  Melalui uraian di atas, jelaslah bahwa pendidikan merupakan 
sesuatu yang mutlak bagi umat orangt. Pendidikan dalam hal ini 
bukan sekedar melakukan transfer ilmu pengetahuan (transfer of 
knowledge), melainkan juga menciptakan pribadi yang memiliki 
sikap dan kepribadian yang positif. Oleh karena itu, pendidikan 
dapat berarti pula pembimbingan, pemberian motivasi dan 
pemberian contoh teladan pada peserta didik,sehingga benar-benar 
dapat mengantarkan mereka pada pemilikan sikap (behaviour) dan 
etika/moral yang terus terjaga. 

  Sejak masa perkembangan peradaban kuno sampai munculnya 
abad pencerahan (renaisance) di Eropa, pendidikan mendapat 
tempat utama dan strategis dalam kehidupan pemerintahan. 
Pendidikan adalah hal paling utama, hal itu setidaknya dapat kita 
lihat dari pendapat beberapa ahli berikut ini; Jean Jaqques Rosseau, 
seorang tokoh pembaharu Perancis menyebutkan, semua yang kita 
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butuhkan dan semua kekurangan kita waktu lahir, hanya akan kita 
penuhi melalui pendidikan. 

  Aristoteles, ahli filsafat Yunani kuno berpendapat, bahwa 
perbaikan masyarakat hanya dapat dilakukan dengan terlebih 
dahulu memperbaiki sistem pendidikan. Van de Venter, tokoh politik 
etis atau balas budi, yang menjadi tonggak awal perkembangan 
munculnya golongan terpelajar Indonesia juga mengatakan, 
pendidikan yang diberikan kapada rakyat pribumi, akan dapat 
merubah nasib kaum pribumi. Tokoh Pendiri Pendidikan nasional 
yakni Ir. Soekarno dan Ki Hajar Dewantara, juga menyebutkan 
bahwa satu-satunya yang dapat mengubah nasib suatu bangsa 
hanyalah Pendidikan. 

  Pendidikan merupakan kunci awal bagi suatu negara untuk 
membuka akses ke arah pembangunan yang lebih baik. Walaupun 
sebuah negara memiliki sumber daya alam yang banyak, tetapi 
apabila tidak memiliki sumber daya manusia yang mampu 
mengelolanya, maka hasil sumber daya alam tersebut hanya dapat 
dinikmati sementara, karena sumber daya alam umumnya tidak 
dapat diperbaharui. Semua strata dalam kehidupan masyarakat 
memerlukan intensitas pendidikan untuk selalu dapat survive.  

  Pendidikan merupakan proses yang berlangsung dalam pola 
kehidupan dan budaya masyarakat. Mengkaji pendidikan, berarti 
membahas pula kehidupan dan peradaban masyarakat. 
Perkembangan pendidikan akan mempengaruhi dinamika budaya 
masyarakat, dan sebaliknya  perkembangan budaya masyarakat 
akan mempengaruhi tingkat perkembangan pendidikan. 

  Pada proses perkembangan pendidikan tersebut, banyak nilai-
nilai budaya yang dapat dimanfaatkan, selain cukup banyak pula 
nilai-nilai budaya masyarakat dan orientasinya yang dapat 
menghambat perlembangan pendidikan. Oleh karena itu,sebagai 
praktisi dan pengelola pendidikan seyogyanya cermat 
mengantisipasi berbagai gejala yang terjadi yang dapat 
mempengaruhi lajunya tingkat perkembangan pendidikan tersebut. 

  Eksistensi pendidikan realitasnya ada ditengah kehidupan 
masyarakat, oleh karena itu antara pendidikan dan masyarakat 
memiliki hubungan ketergantungan yang sangat erat. Pendidikan 
mengabdikan seluruh eksistensinya kepada masyarakat dan 
masyarakat dengan segala norma-norma dan nilai-nilai budayanya 
menjadi semakin berkembang dan maju berkat kemajuan dibidang  
pendidikan. Pendidikan adalah sebuah upaya dan proses 
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pematangan serta pendewasaan kehidupan masyarakat. Oleh 
karena itu, eksistensi lembaga-lembaga pendidikan harus selalu 
menyadari tugasnya yang sangat mendasar, yakni memformat 
Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul di tengah kehidupan 
masyarakat. 

  Perubahan pada masyarakat dapat selalu terjadi sebagai 
sesuatu yang bersifat alamiah atau sebagai sesuatu yang 
direncanakan. Perubahan pada masyarakat ini merupakan suatu 
proses yang luas, dan lengkap yang mencakup perubahan pada 
seluruh tatanan kehidupan masyarakat. Perubahan pada masyarakat 
bukan hanya merupakan serpihan dari peristiwa sekelompok 
manusia tetapi fenomena itu menjadi saksi adanya suatu proses 
perubahan empiris dari kehidupan umat manusia. Oleh karena itu 
daya serap perubahan sosial akan selalu merembes ke segala segi 
kehidupan masyarakat, khususnya dibidang pendidikan. Melalui 
pewarisan kebudayaan dan internalisasi nilai pada setiap individu, 
pendidikan hadir dalam bentuk sosialisasi kebudayaan, yang 
berinteraksi dengan nilai-nilai masyarakat dan memelihara interaksi 
masyarakat-masyarakat tersebut, yang pada akhirnya juga 
berpengaruh pada perubahan tatanan sosio-kultural masyarakat 
secara keseluruhan. 
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LATIHAN 
 Agar Anda memiliki pemahaman yang lebih mendalami materi di 
atas, selesaikanlah tugas berikut ini! 
 Setelah selesai mempelajari uraian materi dalam kegiatan belajar ini, 
sebaiknya Anda mencermati perubahan sosial apa yang terjadi di 
lingkungan anda, dan bagaimana  pengaruh eksistensi pendidikan bagi 
dinamika kehidupan masyarakat sekelilingnya. 
 
Petunjuk Jawaban Latihan 
 Untuk dapat menjawab soa! latihan di atas, Anda perlu (1) 
mengingat kembali kronologis perubahan sosial di lingkungan anda, dan 
eksistensi pendidikan bagi kehidupan masyarakat sekelilingnya. (2) 
Berdiskusi dengan teman-teman dalam kelompok belajar tentang 
perubahan sosial di lingkungan anda, dan eksistensi pendidikan bagi 
kehidupan masyarakat. 
 
RANGKUMAN 
 Perubahan sosial merupakan segala perubahan pada lembaga-
lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang 
mempengaruhi system sosialnya,. Perubahan sosial merupakan sesuatu 
yang normal terjadi dan terus berkelanjutan sesuai dengan arah, tingkat 
dan kecepatan perubahan kehidupan masyarakat. 
 Perubahan sosial itu dapat ditinjau dari berbagai jenis. Dari unsur 
waktu perubahan itu ada yang lambat dan ada juga yang cepat. Dari 
pengaruhnya, perubahan itu ada yang kecil dan ada juga yang besar. 
Dilihat dari managemennya,perubahan itu ada yang direncanakan dan ada 
yang tidak direncanakan.Orang yang memanage suatu perubahan 
dinamakan agent of change, yaitu seseorang yang mendapat kepercayaan 
sebagai pemimpin satu atau beberapa lembaga kemasyarakatan.     
 Terjadinya revolusi intern di dalam masyarakat dapat menyebabkan 
terjadinya perubahan besar, seperti revolusi Oktober 1917 di Rusia. 
Sumber penyebab dari perubahan lingkungan alam fisik, disebabkan oleh 
tindakan warga-warga masyarakat itu sendiri.Misalnya peperangan. 
Sumber lainnya adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain.  
 Perpaduan ketiga jalur pendidikan, yakni pendidikan formal, non-
formal dan in-formal, bertujuan untuk memberikan pelayanan, bimbingan, 
binaan, arahan, tuntunan, dan keteladanan khususnya tentang nilai, sikap, 
keterampilan, dan pengetahuan seluruh warga masyarakat disepanjang 
hayatnya tanpa membedakan usia, kelamin, suku, agama, budaya dan 
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lingkungan.. Pendidikan diharapkan pula menjadi media perekat bagi 
kemajemukan bangsa ini.  
          Eksistensi pendidikan  menjadi perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(PBB) dengan menetapkan UNESCO (United Nation  for Education, Science 
and Culture) sebagai badan yang mengurusi masalah-masalah pendidikan 
di tingkat internasional. UNESCO merumuskan pendidikan itu secara lebih 
luas adalah: 
1. Learning how to think (Belajar bagaimana berpikir) 
2. Learning how to do (Belajar bagaimana melakukan) 
3. Learning how to be (Belajar bagaimana menjadi) 
4. Learning how to learn (Belajar bagaimana belajar) 
5. Learning how to live together (Belajar bagaimana hidup bersama) 
 Van de Venter, tokoh politik etis atau balas budi, yang menjadi 
tonggak awal perkembangan munculnya golongan terpelajar Indonesia 
juga mengatakan, pendidikan yang diberikan kapada rakyat pribumi, akan 
dapat merubah nasib kaum pribumi. Tokoh Pendiri Pendidikan nasional 
yakni Ir. Soekarno dan Ki Hajar Dewantara, juga menyebutkan bahwa 
satu-satunya yang dapat mengubah nasib suatu bangsa hanyalah 
Pendidikan. 
 Perubahan pada masyarakat dapat selalu terjadi sebagai sesuatu 
yang bersifat alamiah atau sebagai sesuatu yang direncanakan. Oleh 
karena itu daya serap perubahan sosial akan selalu merembes ke segala 
segi kehidupan masyarakat, khususnya dibidang pendidikan.  
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TES FORMATIF 
 Pilihlah salah satu alternative jawaban dari beberapa jawaban 
berikut ini. 
1. Perubahan-perubahan sosial adalah ekspresi dari jiwa yang terwujud 

dalam cara-cara hidup dan berfikir, pergaulan hidup, seni kesusastraan, 
agama, rekreasi dan hiburan. Pendapat ini dikemukakan oleh :  
A. William F. Ogburn  
B. Mac Iver  
C. Gilin dan Gilin  
D. Selo Soemardjan  

2. Suatu perubahan dalam mode pakaian merupakan contoh dari 
perubahan yang termasuk : 
A.  Perubahan cepat  
B.  Perubahan lambat  
C.  Perubahan yang besar pengaruhnya 
D.  Perubahan yang kecil pengaruhnya. 

3. Agent of change dapat menyebabkan perubahan-perubahan pula pada 
lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya.Hal ini merupakan : 

 A.  Perubahan yang besar pengaruhnya  
 B. Perubahan yang tidak direncanakan 
 C. Perubahan yang direncanakan  
 D. Perubahan yang kecil pengaruhnya 
4. Suatu perubahan yang bersumber dari dalam masyarakat itu sendiri, 

disebut perubahan 
 A.  Perubahan yang Alamiah 
 B.  Perubahan yang direncanakan 
 C. Perubahan yang tidak direncanakan 
 D. Perubahan yang besar pengaruhnya 
5. Bentuk pendidikan yang diselenggarakan melalui kursus termasuk 

kedalam 
 A. Pendidikan formal 
 B. Pendidikan non formal 
 C. Pendidikan in formal 
 D. Tidak ada yang benar  
6. Perubahan sosial dapat dikatakan pula sebagai perubahan yang 

terjadi dalam aspek ....  
 A.    adat-istiadat  
 B.    tata cara berpakaian  
 C.  struktur sosial 
 D. tidak ada yang benar 
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7. Dasar hukum yang menjadi titik tolak atau merupakan langkah awal untuk 
meletakan pendidikan nonformal menjadi bagian penting dalam 
pemberdayaan masyarakat. 

 A. PP No.19/2008 
 B.  SK Mendiknas No.58/2009 
 C.  PP No.19/2003 
 D. UU No.20 tahun 2003 
8. Berikut ini adalah pernyataan yang salah, kecuali 

A. Perubahan pada masyarakat bukan hanya serpihan peristiwa manusia 
tetapi fenomena itu menjadi saksi adanya proses perubahan empiris 
kehidupan umat manusia 

B. Perubahan pada masyarakat bukan perubahan dari sejumlah tatanan 
sosial 

C. Perubahan sosial bukan perubahan yang bersifat merembes kepada 
tatanan sosial  

D. Benar semua 
9. Timbulnya pengorganisasian buruh dalam masyarakat kapitalis telah 

menyebabkan perubahan dalam hubungan antara buruh dan majikan dan 
seterusnya yang menyebabkan perubahan organisasi ekonomi dan politik. 
Pernyataan di atas dikemukakan oleh  

 A. Mac Iver  
 B. Selo Soemardjan  
 C. Samuel Koening 
 D. Kingsley Davis  
10. Seorang tokoh pembaharu Perancis menyebutkan, semua yang kita 

butuhkan dan semua kekurangan kita waktu lahir, hanya akan kita penuhi 
melalui pendidikan. Pendapat di atas dikemukakan oleh : 

 A. Aristoteles, 
 B.  A.Jean Jaqques Rosseau 
 C. Van de Venter, 
 D. Mac Iver  
11. Perbaikan masyarakat hanya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu 

memperbaiki sistem pendidikan. Pendapat di atas dikemukakan    oleh  : 

 A. Jean Jaqques Rosseau 
 B. Aristoteles, 
 C. Van de Venter, 
 D. Mac Iver  
12. Organisasi yang intensif memperlihatkan bagaimana pendidikan 

memerankan diri dalam pembangunan dan masyarakat di Asia Pasifik  
adalah   

 A. AFTA 



 

321 Landasan Pendidikan  

 B.  UNESCO  
 C. SEAMEO 
 D. Tidak ada yang benar 
13. Seorang tokoh politik etis, yang menjadi tonggak awal munculnya 

golongan terpelajar Indonesia juga mengatakan, pendidikan yang 
diberikan kapada rakyat pribumi, akan dapat merubah nasib kaum 
pribumi, tokoh politik etis itu adalah: 

 A. Van de Venter, 
 B. Ir. Soekarno  
 C. Ki Hajar Dewantara 
 D. Benar semua 
14. Tokoh Pendiri Pendidikan nasional yang juga menyebutkan bahwa satu-

satunya yang dapat mengubah nasib suatu bangsa hanyalah Pendidikan 
adalah 

 A. Van de Venter, 
 B.  Ir. Soekarno  
 C. Ki Hajar Dewantara 
 D. b dan c benar 
15. Perhatian dunia terhadap pendidikan telah cukup intensif walaupun jika 

dilihat dari usia ilmu pengetahuan termasuk sesuatu yang baru. negara-
negara di Eropa dan Amerika telah mulai memperhatikan keberadaan dan 
eksistensi pendidikan sejak abad  

 A.  ke 17 dan ke 18 
 B.  ke 16 dan ke 17 
 C.  ke 19 dan ke 20 
 D. Tidak ada yang benar 
16. Oleh karena itu daya serap perubahan sosial akan selalu  

 A. merembes ke segala segi kehidupan masyarakat, khususnya 
dibidang pendidikan. 

 B. terhenti pada change agent 
 C. dipahami masyarakat tertentu 
 D. Tidak ada yang benar 
17. Melalui pewarisan kebudayaan dan internalisasi nilai pada setiap individu, 

pendidikan hadir dalam bentuk sosialisasi kebudayaan, yang berinteraksi 
dengan 

A. sosial dan keamanan masyarakat  
B. Seluruh nilai-nilai masyarakat dan memelihara interaksi 

masyarakat-masyarakat tersebut, 
C. ekonomi dan politik masyarakat setempat 
D. Tidak ada yang benar 
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18. Perubahan-perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi 
didalam struktur dan fungsi masyarakat. Pernyataan di atas dikemukakan 
oleh  

 A. Selo Soemardjan  
 B. Samuel Koening 
 C. Kingsley Davis  
 D.  Mac Iver  
19. Pendidikan non formal berfungsi sebagai berikut,  

 A.  menambah,melengkapi,mengganti peran pendidikan formal 
 B.  menambah,melengkapi,menyaingi peran pendidikan formal 
 C.  menambah,mengurangi, mengganti peran pendidikan formal 
 D. menyaingi peran pendidikan formal  
20. UNESCO merumuskan pendidikan itu secara lebih luas yakni sebagai 

berikut,kecuali : 
 A. Learning how to think (Belajar bagaimana berpikir) 

 B. Learning how to do (Belajar bagaimana melakukan) 

 C. Learning how to be (Belajar bagaimana menjadi) 

 D. Learning how to remember  (Belajar bagaimana mengingat) 

 
 Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 
yang terdapnt   di   bagian   akhir  modul  ini.   Hitunglah Jawaban  yang  
benar. 
Tingkat penguasan = Jumlah jawaban yang benar x 100% 
                                               Jumlah soal 
 
 Arti tingkat penguasaan: 90 -100% - baik sekali 80 - 89% = baik 70- 79% = 
cukup <70% =kurang 

 

 Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat 
mencruskan dengan modul selanjutnya. Bagus! Jika masih di bawah 80%, Anda 
harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum 
dikuasai. 
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Kunci Jawaban Tes Formatif 
 
1).  A.  William F. Ogburn 
2).  B.  Perubahan lambat  
3).  C. Perubahan yang direncanakan  
4).  A.  Perubahan yang Alamiah 
5).  B. Pendidikan non formal 
6).  A.   adat-istiadat  
7).  A. Perubahan pada masyarakat bukan hanya serpihan peristiwa 

manusia tetapi fenomena itu menjadi saksi adanya proses 
perubahan empiris kehidupan umat manusia 

8).  A. Mac Iver  
9).  A. Jean Jaqques Rosseau 
10). B. Aristoteles, 
11).  C. Van de Venter, 
12).  A. UNESCO  
13). A. Van de Venter, 
14).  B.  Ir. Soekarno  
15).  A.  ke 19 dan ke 20 
16).  A. merembes ke segala segi kehidupan masyarakat, khususnya 

dibidang pendidikan. 
17). A. Seluruh nilai-nilai masyarakat dan memelihara interaksi 

masyarakat-masyarakat tersebut, 
18).  A.  Mac Iver  
19).  A.  menambah,melengkapi,mengganti peran pendidikan formal 
20).  D. Learning how to remember  (Belajar bagaimana mengingat) 
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Glosarium 
 

Pendidikan   :  "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” keseimbangan atau equiliberium 
kehidupan masyarakat hanya dapat dipertahankan 
melalui perubahan tertentu di dalam sistem kehidupan 
masyarakat.  

perubahan sosial : segala perubahan pada lembaga-lembaga 
kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang 
mempengaruhi system sosialnya, termasuk di 
dalamnya nilai-nilai,  

     sikap-sikap dan pola-pola perilaku di antara kelompok-
kelompok dalam masyarakat.  

     agent of change, Pihak-pihak yang menghendaki suatu 
perubahan yaitu seseorang atau sekelompok orang 
yang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai 
pemimpin satu atau beberapa lembaga 
kemasyarakatan. 

Discovery    :  suatu penemuan unsur kebudayaan baru oleh individu atau 
kelompok dalam suatu masyarakat. Unsur baru itu 
dapat berupa alat-alat baru atau pun ide-ide baru. 

     Invention bentuk pengembangan dari discovery, 
sehingga penemuan baru itu mendapatkan bentuk 
yang dapat diterapkan atau difungsikan. Discovery 
baru menjadi invention apabila masyarakat sudah 
mengakui, meneriman, serta menerapkan penemuan 
baru itu dalam kehidupan nyata di masyarakat. 

     Inovasi adalah proses pembaruan, yaitu proses panjang 
yang meliputi suatu penemuan unsur baru serta 
jalannya unsur baru dan diterima,dipelajari dan 
akhirnya dipakai oleh sebagian besar warga 
masyarakat. Inovasi merupakan suatu penemuan baru, 
jalannya unsur kebudayaan baru yang tersebar ke 
bagian-bagian lain di dalam masyarakat, yang akhirnya 
dipakai dalam masyarakat tersebut setelah dipelajari 
terlebih dahulu. 
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BAB IX 
ALIRAN-ALIRAN BARU DALAM  
PELAKSANAAN PENDIDIKAN 

 
 
A. DUA ALIRAN POKOK PENDIDIKAN DI INDONESIA  
  Ada dua jenis aliran pendidikan yang pada hakekatnya bersifat 

non formal yang menjadi aliran pokok pendidikan nasional. Kedua 
aliran pokok pendidikan itu perlu kita pelajari yaitu : 

 1.  Taman Siswa 
 2.   INS Kayutanam 
 
B. Taman Siswa 

a. Pengantar 
   Latar belakang pendirian dan kepentingan pendirian 

pendidikan di lingkungan Taman Siswa ditujukan untuk semua 
suku bangsa secara umum tanpa melihat ras, suku, daerah, 
wilayah,  keyakinan, dan keagamaan, atau golongan tertentu.  
Disamping itu waktu pendiriannya pun terutama ditujukan 
sebagai reaksi atas pendidikan yang diselenggarakan oleh 
pemerintah Belanda yang cenderung merugikan kepentingan 
bangsa Indonesia, baik mengenai kesempatan yang diberikan, 
diskriminasi bangsa dan golongan, maupun kepentingan hasil 
pendidikan misalnya hanya untuk menyiapkan pegawai 
rendahan yang dibutuhkan oleh Belanda. Pemikiran-pemikiran 
pada pendidikan di lingkungan Taman Siswa ini dan juga 
realisasi pendidikannya telah diakui oleh tokoh-tokoh dari aliran 
pendidikan dunia. Hal yang juga tidak kalah pentingnya adalah 
bahwa gagasan atau pemikiranya itu telah dilaksanakan dalam 
pendidikan nasional sekarang ini, seperti system among, 
pelaksanaan sekolah kejuruan dan sebagainya.  

 
b. Riwayat Singkat Pendidikan Taman Siswa 

   Pendiri pendidikan Taman Siswa atau lebih dikenal dengan 
perguruan taman siswa ini adalah seorang bangsawan dari 
Yogyakarta bernama RM. Suwardi Suryaningrat. Dilahirkan di 
Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dari ayah bernama K.P.H. 
Suryaningrat .Setelah usia 39 tahun atau 40 tahun (tahun jawa), 
tepatnya pada tanggal 23 pebruari 1928 berganti nama menjadi 
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Kihajar Dewantara. Pendidikan yang telah ditempuh dimulai dari 
Sekolah Dasar Belanda (Europesche Lagere School), kemudian 
melanjutkan pendidikan ke sekolah dokter di Stovia. Berhubung 
kekurangan biaya, sekolah ini ditinggalkan, kemudian bekerja 
dan memasuki dunia politik bersama sama lulusan Stovia yang 
lain seperti Dr.Cipto Mangun Kusuma dan Dr. Danurdirjo 
Setyabudi(Dr. Douwes Dekker).  

 
c. Perjuangan Sebelum Mendirikan Taman Siswa  

   Sebelum memasuki lapangan pendidikan, bersama dengan 
dua teman lainnya Dr.Cipto Mangun Kusuma dan Dr. Danurdirjo 
Setyabudi, Kihajar Dewantara mendirikan organisasi politik 
yang bersifat revolusioner, sehingga terkenal dengan nama tiga 
serangkai pendiri Indische Partij (IP). 

   Dalam saat itu juga (1912) Kihajar Dewantara bersama 
dengan Dr. Cipto Mangunkusuma mendirikan Komite 
Bumiputera yang bertujuan memprotes adanya keharusan bagi 
rakyat Indonesia yang dijajah untuk merayakan kemerdekaan 
Nederland dari penindasan Napoleon yang dengan paksa 
mengumpulkan uang sampai kepelosok - pelosok.Dengan 
brosur pertama yang berjudul “Seandainya aku orang Belanda” 
dari karyanya sendiri yang secara singkat isinya tidak selayaknya 
bangsa Indonesia yang ditindas ikut merayakan kemerdekaan 
dari bangsa Belanda yang menindasnya. 

   Karena dianggap bahaya, Kihajar Dewantara diinternir ke 
Bangka, kemudian dieksternir ke negeri Belanda atas 
permintaannya sendiri. Pada massa ini dan ditempat inilah ia 
mendapatkan kesempatan untuk mempelajari masalah 
pendidikan dan pengajaran. Setelah 4 tahun, dengan tanpa 
diminta putusan eksternir itu dicabut sehingga ia dapat pulang 
kembali ke tanah airnya. 

   Sekembali ketanah airnya ia meneruskan perjuangan 
politiknya, dimulai lagi dari menulis di surat kabar yang berjudul 
“ Kembali ke Pertempuran”. ia menjadi sekretaris politik, dan 
menjadi redaktur tiga majalah dari partai politik (National 
Indesche Partij) tersebut yaitu De Beweging, Persatuan India, 
dan Penggugah. Dengan aktifnya kedunia politik hidupnya 
hanya untuk masuk dan keluar penjara. 

   Karena semakin kejam Pemerintah Belanda terhadap 
rakyat Indonesia, lebih-lebih terhadap pergerakan rakyat 
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Indonesia dan agar perjuangan untuk kepentingan bangsa lebih 
bermanfaat maka Kihajar Dewantara meninggalkan medan 
politik yang nampak, memasuki medan pendidikan dan 
pengajaran (1921) dimulai dari mengajar pada Sekolah 
Adhidarma kepunyaan kakaknya R.M Suryopranoto di 
Yogyakarta. 

 
d. Perjuangan Setelah Mendirikan Taman Siswa 

   Setelah satu tahun mengajar di Adhidarma Kihajar 
Dewantara mendirikan sekolah yang sesuai dengan cita-citanya 
sendiri (3 Juli !922) dengan nama “Natinal Onderwisj Institut 
Taman Siswa” yang kelak diubah menjadi Perguruan 
Kebangsaan Taman Siswa. Sekolah ini mula - mula hanya 
meliputi bagian Taman Anak dan Bagian Kursus Guru saja. 

   Perjuangannya mengalami banyak rintangan, tetapi 
semuanya dapat diatasi berkat keberanian dan keuletan dari 
sifat yang dimilikinya, yang dapat dilihat dari beberapa 
peristiwa berikut ini. 

   Dalam tahun 1924 ia dikenakan pajak rumah tangga, tetapi 
ia tidak suka membayarnya, karena keluarganya hanya 
menempati dua kamar yang dikelilingi kelas kelas di tengah 
perguruannya. Menurut taksirannya seharusnya tidak kena 
pajak, dan barang-barang milik perguruan juga seharusnya 
bebas dari pajak tersebut. Akhirnya barang-barang kepunyaan 
Taman Siswa dilelang di depan umum. Tetapi kemudian pajak 
itu dikembalikan setelah Kihajar Dewantara mengajukan protes. 
Dan atas kedermawanan pembeli, barang - barang milik Taman 
Siswa yang terlelang tersebut diserahkan kembali kepada 
Taman Siswa. 

   Rintangan berikutnya adanya ordonansi Sekolah partikelir 
yang dikeluarkan pada tanggal 17 September 1932, dimana 
isinya : Sekolah Partikelir harus minta izin dahulu; guru-guru 
sebelum memberi pelajaran harus memiliki izin mengjar ;dan isi 
pelajaran tidak boleh melanggar peraturan negeri dan harus 
sesuai dengan sekolah negeri. 

   Kihajar Dewantara menentangnya, karena ordonansi itu 
diangap melampaui batas. Segera ia mengirim kawat protes 
kepada Gubernur Jendral. Sikap tersebut mendapat sambutan 
dari partai-partai serta banyak harian dan diperjuangkan pula di 
Volkraad. Akhirnya ordonansi itu dibatalkan (1933). 
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   Tipu muslihat lain dengan dikeluarkan “Larangan 
Mengajar”. Selama 2 tahun (1934-1936) Guru Taman Siswa yang 
terkena korban lebih dari 60 orang bahkan ada cabang Taman 
Siswa yang ditutup selama satu tahun. 

   Mulai bulan Pebruari taun1935 Taman siswa terkena lagi 
peraturan tentang tunjangan anak yang mulai tahun ini hanya 
diberikan kepada pegawai negeri yang anaknya bersekolah 
pada sekolah negeri,sekolah partikelir mendapatkan 
subsidi,sekolah-sekolah lain yang dapat hak memakai salah satu 
nama sekolah negeri, misalnya HIS, Voolks Schooldan 
sebagainya. Oleh perjuangan Kihajar Dewantara akhirnya mulai 
tahun 1938 tunjangan anak bagi semua pegawai sama tanpa 
melihat sekolah yang dimasuki.  

   Perjuangan lainnya adalah menentang Pajak Upah yang 
diberlakukan tahun 1935. Kihajar Dewantara menentangnya 
karena dalam Taman Siswa tidak ada majikan dan buruh ,tetapi 
atas dasar kekeluargaan. Tuntutannya berhasil tahun 1940 
sehingga guru-guru Taman Siswa dibebaskan dari PajakUpah 
tersebut. 

   Pada jaman Jepang juga dikeluarkan peraturan tentang 
sekolah partikelir, yang diperbolehkan hanya sekolah kejuruan 
saja (kecuali sekolah guru), misalnya urusan rumah tangga, 
pertanian, perindustrian, dan lain-lainya. Karena itu Taman 
Dewasa diubah menjadi Taman Tani, Taman Madya dan Taman 
Guru dibubarkan. Pada tahun ini ia pindah ke Jakarta karena 
diangkat sebagai salah seorang pemimpin Putera (Pusat Tenaga 
Rakyat). 

   Pada zaman kemerdekaan ia pernah berturut – turut 
Mentri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan yang pertama, 
Anggota dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung, 
Anggota Parlemen, serta mendapat gelar Doktor Honoris Causa 
dalam Ilmu Kebudayaan dari Universitas Gajah Mada pada 
tanggal 19 Desember 1956. Dan pada tanggal 26 april 1959 
Kihajar Dewantara meninggal dalam usia 70 tahun. 

   Yang dimaksud Dua aliran pokok di Indonesia adalah 
Perguruan Kebangsaan Taman Siswa dan Ruang Pendidikan INS 
Kayu Tanam. Kedua aliran ini dipandang sebagai suatu  tonggak 
pemikiran tentang pendidikan di Indonesia. Secara historis, 
pendidikan yang melembaga telah dikenal sebelum Belanda 
menjajah Indonesia.   
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C. Perguruan Kebangsaan Taman Siswa 
  Perguruan Kebangsaan Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar 

Dewantara, ( Lahir 2 Mei 1889 dengan nama Suwardi Suryaningrat ) 
pada tanggal 3 Juli 1932 di Yogyakarta, yakni dalam bentuk yayasan, 
selanjutnya mulai didirikan taman Indira ( Taman kanak-kanak ) dan 
Kursus Guru, selanjutnya Taman muda ( SD ), disusul Taman Dewasa 
merangkap Taman Guru ( Mulo-Kweekschool ).  Sekarang ini telah 
dikembangkan sehingga meliputi pula taman Madya, Prasarjana, 
dan Sarjana sarjana Wiyata. Dengan demikian Taman Siswa telah 
meliputi semua jenjang persekolahan. 
a. Asas dan Tujuan Taman Siswa 

   Perguruan Kebangsaan taman Siswa mempunyai tujuh asas 
perjuangan untuk menghadapi pemerintah colonial Belanda 
serta sekaligus untuk mempertahankan kelangsungan hidup 
bersifat nasional, dan demokrasi. Ketujuh asas tersebut dikenal 
dengan “asas 1922” , sebagai berikut : 
1) Bahwa setiap orang mempunyai hak mengatur dirinya 

sendiri ( Zelf Besschikkingsrecht ) dengan mengingat 
terbitnya persatuan dalam peri kehidupan umum. 

2) Bahwa pengajaran harus memberi pengetahuan yang 
berfaedah yang dalam arti lahir dan batin dapat 
memerdekakan diri. 

3) Bahwa pengajaran harus berdasar pada kebudayaan dan 
kebangsaan sendiri.  

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

5) Hidup dengan kekuatan sendiri  
6) Bahwa sebagai konsekuensi hidup dengan kekuatan sendiri 

maka mutlak harus membelanjai sendiri segala usaha yang 
dilakukan ( Zelfbegrotings-system ). 

7) Berhamba pada anak didik 
   Dalam perkembangan selanjutnya Taman siswa melengkapi  

“ Asas 1922” tersebut dengan “ Dasar-dasar 1947 “ yang disebut 
pula “ Panca Dharma “ yaitu : 
1. Asas Kemerdekaan  
2. Asas Kodrat Alam 
3. Asas Kebudayaan 
4. Asas Kebangsaan  
5. Asas Kemanusiaan  

  Tujuan Perguruan Kebangsaan Taman Siswa adalah : 
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 Sebagai Badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan 
masyarakat tertib dan damai. 

 Membangun anak didik menjadi manusia yang merdeka 
lahir batin, luhur akal budinya, serta sehat jasmaninya 
untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna dan 
bertanggung jawab atas keserasian bangsa, tanah air, serta 
manusia pada umumnya. 

 
b. Upaya-upaya pendidikan yang dilakukan Taman siswa 

   Di lingkungan perguruan, untuk mencapai tujuannya 
Taman Siswa berusaha dengan jalan sebagai berkut : 
 Menyelenggarakan tugas pendidikan dalam bentuk 

perguruan dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi. 
 Mengikuti dan mempelajari perkembangan dunia di luar 

Taman Siswa. 
 Menumbuhkan lingkungan hidup keluraga Taman Siswa, 

sehingga dapat tampak wujud masyarakat Taman Siswa 
yang dicita-citakan. 

 Meluaskan kehidupan ke Taman Siswa-an di luar 
lingkungan masyarakat perguruan. 

 Menjalankan kerja pendidikan untuk masyarakat umum 
dengan dasar-dasar dan hidup Taman Siswa 

 Menyelenggarakan usaha-usaha kemasyarakatan dalam 
masyarakat dalam bentuk-bentuk badan social, Usaha-
usaha pembentukan kesatuan hidup kekeluargaan sebagai 
pola masyarakat baru Indonesia, usaha pendidikan kader 
pembangunan. 

 Mengusahakan terbentuknya pusat – pusat kegiatan 
kemasyarakatan dalam berbagai bidang kehidupan dan 
penghidupan masyarakat. 
 

c. Hasil-hasil yang dicapai 
   Berbagai hal seperti pemikiran tentang pendidikan 

nasional, lembaga – lembaga pendidikan dari Taman Indria 
sampai dengan Sarjana Wiyata, dan sejumlah besar alumni 
perguruan. Ketiga pencapaian itu merupakan pencapaian 
sebagai suatu yayasan pendidikan.  
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d. Ruang Pendidik INS Kayu Tanam 
   Ruang pendidik INS (Indonesia Nederlandsche School) 

didirikan oleh Mohammad Sjafei (lahir di Matan, Kalbar tahun 
1895) pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Tanam (Sumatera 
Barat).  

 
 e. Asas dan tujuan Ruang Pendidik INS Kayu Tanam  
   Pada awal didirikan, Ruang Pendidik INS Kayu Tanam 

mempunyai asas-asas sebagai berikut : 
1) Berpikir logis dan rasional 
2) Keaktifan atau kegiatan 
3) Pendidikan masyarakat 
4) Memperhatikan pembawaan anak 
5) Menentang intelektualisme 

   Setelah kemerdekaan Indonesia, Moh. Sjafei 
mengembangkan asas-asas pendidikan INS menjadi dasar-dasar 
pendidikan Republik Indonesia. 

  Tujuan Ruang Pendidik INS kayu Tanam adalah : 
1. Mendidik rakyat ke arah kemerdekaan 
2. Memberi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat 
3. Mendidik para pemuda agar berguna untuk masyarakat 
4. Menanamkan kepercayaan terhadap diri sendiri dan berani 

bertanggung jawab 
5. Mengusahakan mandiri dalam pembiayaan 

 
 f. Usaha – usaha Ruang Pendidik INS Kayu Tanam 

- Memantapkan dan menyebarluaskan gagasan – 
gagasannya tentang pendidikan nasional 

- Menyelenggarakan berbagai jenjang pendidikan dan 
program khusus untuk menjadi guru 

- Penerbitan Majalah anak –anak (Sendi), buku bacaan dalam 
rangka pemberantasan buta huruf dan angka, mencetak 
buku – buku pelajaran.  

 
g. Hasil yang dicapai Ruang Pendidik INS Kayu Tanam 

   Mengupayakan gagasan – gagasan tentang pendidikan 
nasional (terutama pendidikan keterampilan / kerajinan), 
beberapa ruang pendidikan ( jenjang persekolahan ), dan 
sejumlah alumni.  



 

332 BAB IX | Aliran-Aliran Baru Dalam Pelaksanaan Pendidikan 

LATIHAN 
 Agar Anda memiliki pemahaman yang lebih mendalami materi di 
atas, selesaikanlah tugas berikut ini ! 
 Melalui  kajian dan contoh fakta idealisme pendidikan yang 
dibangun oleh Perguruan Taman Siswa dan INS Kayutanam, para siswa 
akhirnya mampu menguasai aliran pokok pendidikan Taman Siswa (yang 
didirikan Kihajar Dewantara) khususnya berkaitan dengan Tut wuri 
handayani, ing madya mangun karso, ingngarso sung tulodo. Juga 
memahami pentingnya Berpikir logis, Keaktifan, pendidikan masyarakat, 
memperhatikan bakat anak dan menentang intelektualisme seperti 
dikemukakan  Mohammad Sjafei sebagai asas-asas pendidikan.Ini adalah 
contoh pendidikan yang sejalan dengan modrat manusia.Jelaskan tentang 
Tut wuri handayani, ing madya mangun karso, ingngarso sung tulodo , 
dan jelaskan asas-asas pendidikan yang dikemukakannya. 
 
Petunjuk Jawaban Latihan 
 Untuk dapat menjawab soal latihan di atas, Anda perlu (1) 
mengingat kembali profil Kihajar Dewantara dan profil Mohammad Sjafei 
(2) Berdiskusi dengan teman-teman dalam kelompok belajar tentang 
pengaruh konsep Kihajar Dewantara dan profil Mohammad Sjafei 
tersebut di atas, sejak awal diberlakukan pada sekolah yang didirikannya 
sampai masa pembangunan pendidikan sekarang ini. 
 
RANGKUMAN 
 Perguruan Kebangsaan Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar 
Dewantara yang Lahir 2 Mei 1889 dengan nama Suwardi Suryaningrat  
pada tanggal 3 Juli 1932 di Yogyakarta,.Pada awal didirikannya Perguruan 
Kebangsaan Taman Siswa ini berbentuk yayasan, selanjutnya mulai 
didirikan taman Indira ( Taman kanak-kanak ) dan Kursus Guru, 
selanjutnya Taman muda ( SD ), disusul Taman Dewasa merangkap Taman 
Guru ( Mulo-Kweekschool ). Pendidikan di lingkungan Taman Siswa 
berbeda dengan sekolah-sekolah yang didirikan Belanda pada saat itu, 
yakni bahwa pendidikan Taman Siswa ditujukan untuk semua suku bangsa 
secara umum tanpa melihat ras, suku, daerah, wilayah,  keyakinan, dan 
keagamaan, atau golongan tertentu. Beberapa asas pendidikan gagasan 
Kihajar yang diberlakukan pada Taman Siswa adalah : Asas Kemerdekaan, 
Asas Kodrat Alam, Asas Kebudayaan, Asas Kebangsaan dan Asas 
Kemanusiaan.  
 Adapun INS Kayutanam, mengupayakan gagasan – gagasan tentang 
pendidikan nasional khususnya tentang pendidikan keterampilan / 
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kerajinan dan gag, bebsan tentang jenjang pendidikan persekolahan. 
Asas-asas pendidikan pada INS Kayutanam, adalah Berpikir logis, 
Keaktifan, pendidikan masyarakat, memperhatikan bakat anak dan 
menentang intelektualisme 
 
TES FORMATIF 
Pilih satu jawaban yang paling tepat ! 
1).  Pendirian pendidikan di lingkungan Taman Siswa ditujukan untuk  
 A. semua suku bangsa secara umum 
 B. mempertimbangkan  ras, suku, daerah, dan wilayah,  
 C. Tidak melihat  keyakinan, dan keagamaan, atau golongan 

tertentu.   
 D.  A dan C benar 
2.  Belanda cenderung merugikan kepentingan bangsa Indonesia, 

khususnya pada  kesempatan pendidikan yang diberikan.Berikut ini 
merupakan beberapa hal yang dilakukan Belanda,kecuali.....  

 A.  diskriminasi bangsa dan golongan,  
 B. kepentingan hasil pendidikan misalnya untuk menyiapkan 

pegawai rendahan yang dibutuhkan oleh Belanda. 
 C. membangun kecerdasan pada rakyat 
 D. menerima siswa hanya untuk bangsawan 
3.  Hal yang juga tidak kalah penting dari profil Kihajar adalah bahwa 

gagasan atau pemikiranya itu telah dilaksanakan dalam pendidikan 
nasional sekarang ini, seperti.  

  A. Politik etis  
 B. pelaksanaan sekolah kejuruan  
 C.  system among,  
 D. A dan B benar 
4.  Nama asli dari Kihajar adalah  
 A. RM. Suhardi Suryaningrat 
 B.  RM. Suwardi Suryaningrat 
 C.  RM. Suwandi Suryaningrat 
 D. A,B,C, salah 
5.  Tujuan Perguruan Kebangsaan Taman Siswa adalah : 
 A. Sebagai Badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan 

masyarakat tertib dan damai. 
 B.  Membangun anak didik menjadi manusia yang merdeka lahir 

batin, luhur akal budinya, serta sehat jasmaninya  
 C.  Untuk menjadi pegawai  
 D.  A dan B benar  
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6.  Asas Kebudayaan mengandung arti bahwa  
 A.  pengajaran harus berdasar pada kebudayaan dan kebangsaan 

sendiri 
 B.  bahwa setiap orang merdeka untuk mengatur dirinya sendiri 
 C.  merdeka untuk hidup dalam peri kehidupan umum. 
 D.  pengajaran harus berdasar pada kehendak semua rakyat.  
7.  Asas kemanusiaan dapat berarti bahwa  
 A.  bahwa setiap orang mempunyai hak mengatur dirinya sendiri 
 B.  pengajaran harus memberi pengetahuan yang berfaedah yang 

dalam arti lahir dan batin dapat memerdekakan diri. 
 C.  pengajaran harus tersebar luas sampai dapat menjangkau 

kepada seluruh rakyat. 
 D. Hanya A yang benar. 
8.  Tujuan pendirian Taman Siswa adalah hal-hal sebagai berikut, 

kecuali……. 
 A.  Menyelenggarakan tugas pendidikan dalam bentuk perguruan 

dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi. 
 B. Mengikuti dan mempelajari perkembangan dunia di luar Taman 

Siswa. 
 C. Menumbuhkan lingkungan hidup keluraga Taman Siswa, 

sehingga dapat tampak wujud masyarakat Taman Siswa yang 
dicita-citakan. 

 D. Menumbuhkan semangat belajar anak 
9.  Hasil-hasil yang dicapai oleh Taman Siswa adalah hal-hal berikut ini, 

kecuali: 
 A.  pemikiran tentang lembaga – lembaga pendidikan,  
 B.  pemikiran tentang pendidikan nasional,  
 C. pendirian Taman Indria sampai dengan Sarjana Wiyata,  
 D.  A,B, dan C  
10. Perguruan Kebangsaan Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar 

Dewantara, pada 
 A.  tanggal 30 Juli 1932 di Yogyakarta 
 B.  tanggal 3 Juli 1932 di Yogyakarta 
 C.  tanggal 30 Juli 1932 di Yogyakarta 
 D.  tanggal 13 Juli 1932 di Yogyakarta 
11.  Pada intinya ketujuh asas Pendidikan Taman Siswa tersebut dikenal 

dengan “asas 1922” , sebagai berikut , kecuali : 
A.  setiap orang berhak mengatur dirinya sendiri dengan 

mengingat terbitnya persatuan dalam peri kehidupan umum. 
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B. bahwa pengajaran harus memberi 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 tidak harus tersebar luas sampai dapat 
menjangkau kepada seluruh rakyat. 

12.  Taman siswa melengkapi  “ Asas 1922” tersebut dengan “ Dasar-
dasar 1947 “ yang disebut pula “ Panca Dharma “ yaitu sebagai 
berikut,kecuali: 

 A. Asas Kemerdekaan  
 B. Asas Kodrat Alam 
 C. Asas Kebudayaan 
 D. Asas Persatuan  
13. Untuk mencapai tujuannya Taman Siswa berusaha dengan jalan 

sebagai berkut ini,kecuali: 
 A. Menyelenggarakan pendidikan dari tingkat dasar sampai 

tingkat tinggi. 
 B. Mengikuti perkembangan dunia di luar Taman Siswa. 
 C. Menumbuhkan lingkungan hidup keluarga Taman Siswa 
 D. Tidak perlu meluaskan kehidupan ke Taman Siswa-an di luar 

lingkungan masyarakat perguruan. 
14.  Ruang pendidik INS (Indonesia Nederlandsche School) didirikan oleh 

Mohammad Sjafei (lahir di Matan, Kalbar tahun 1895) pada tanggal  
 A. 31 Oktober 1926  
 B.  1 Oktober 1926 
 C.  13 Oktober 1926 
 D.  3 Oktober 1926 
15.  Asas dan tujuan Ruang Pendidik INS Kayu Tanam adalah sebagai 

berikut, kecuali :  
 A. Berpikir logis dan rasional 
 B. Keaktifan atau kegiatan 
 C. Pendidikan masyarakat 
 D. Pendidikan harus ekslusif 
16. Tujuan Ruang Pendidik INS kayu Tanam adalah sebagai berikut, 

kecuali : 
 A. Mendidik rakyat ke arah kemerdekaan 
 B. Memberi pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat 
 C. Mendidik para pemuda agar berguna untuk masyarakat 
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 D. Mendidik rakyat untuk menjadi pegawai kelas menengah 
pemerintah Belanda  

17. Usaha – usaha Ruang Pendidik INS Kayu Tanam adalah sebagai 
berikut,kecuali: 

 A. Memantapkan dan menyebarluaskan gagasan tentang 
pendidikan nasional 

 B. Menyelenggarakan berbagai jenjang pendidikan dan program 
untuk menjadi guru 

 C. Penerbitan Majalah anak–anak, dan buku bacaan untuk 
pemberantasan buta huruf  

 D. Menyelenggarakan pendidikan yang gurunya berasal dari kaum 
kolonialisme Belanda.  

18. Hasil yang dicapai Ruang Pendidik INS Kayu Tanam adalah sebagai 
berikut, kecuali : 

 A. Mengupayakan gagasan tentang pendidikan nasional 
(termasuk keterampilan / kerajinan),  

 B. Mengupayakan adanya beberapa ruang pendidikan ( jenjang 
persekolahan),  

 C.  Mengupayakan komunikasi untuk sejumlah alumni 
 D. Mengupatakan pendidikan yang bekerjasama dengan 

pendidikan yang diselenggarakan Belanda 
19. Tahun 1912 Kihajar Dewantara bersama dengan Dr. Cipto 

Mangunkusuma mendirikan Komite yang bertujuan memprotes 
adanya keharusan bagi rakyat Indonesia yang dijajah untuk 
merayakan kemerdekaan Nederland dari penindasan Napoleon yang 
dengan paksa mengumpulkan uang sampai kepelosok - pelosok. 
Nama Komite adalah: 

 A. Bumiputera 
 B. Bumi  Pertiwi 
 C. Bumi Nusa 
 D. Nusa Penida 
20.  Kihajar Dewantara menentang ordonansi yang ditetapkan Belanda 

karena  hal itu diangap melampaui batas. Segera ia mengirim kawat 
protes kepada Gubernur Jendral. Sikap tersebut mendapat 
sambutan dari partai-partai serta banyak harian dan diperjuangkan 
pula di Volkraad. Akhirnya ordonansi itu dibatalkan yaitu pada tahun 

 A.  1933 
 B.  1913 
 C.  1923 
 D.  1943 
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 Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 
yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. 
Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan 
Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1. 
 
Tingkat penguasan = Jumlah jawaban yang benar x 100% 
                                               Jumlah soal 
 
 Arti tingkat penguasaan: 90 -100% - baik sekali 80 - 89% = baik 70- 79% 
= cukup <70% =kurang 
 
 Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat 
mencruskan dengan modul selanjutnya. Bagus! Jika masih di bawah 80%, 
Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang 
belum dikuasai. 
 
Kunci Jawaban Tes Formatif 
1). A. semua suku bangsa secara umum 
2). A.  diskriminasi bangsa dan golongan,  
3). C.  system among,  
4).  B.  RM. Suwardi Suryaningrat 
5). A. Sebagai Badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan 

masyarakat tertib dan damai. 
6).  A.  pengajaran harus berdasar pada kebudayaan dan kebangsaan 

sendiri 
7).  B.  pengajaran harus memberi pengetahuan yang berfaedah yang 

dalam arti lahir dan batin dapat memerdekakan diri. 
8).  A.  Menyelenggarakan tugas pendidikan dalam bentuk perguruan 

dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi. 
9). B.  pemikiran tentang pendidikan nasional,  
10). B.  tanggal 3 Juli 1932 di Yogyakarta 
11). D. Bahwa pengajaran tidak harus tersebar luas sampai dapat 

menjangkau kepada seluruh rakyat. 
12). D. Asas Persatuan  
13). D. Tidak perlu meluaskan kehidupan ke Taman Siswa-an di luar 

lingkungan masyarakat perguruan. 
14). A. 31 Oktober 1926  
15). D. Pendidikan harus ekslusif 
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16). D. Mendidik rakyat untuk menjadi pegawai kelas menengah 
pemerintah Belanda  

17). D. Menyelenggarakan pendidikan yang gurunya berasal dari kaum 
Belanda.  

18).  D. Mengupayakan pendidikan yang bekerjasama dengan 
pendidikan yang diselenggarakan Belanda 

19).  A. Bumiputera 
20).  A.  1933 
 



 

339 Landasan Pendidikan  

Glosarium 
  
Perguruan Taman Siswa adalah organisasi yang didirikan Ki Hadjar 
Dewantara 3 Juli tahun 1922 untuk meletakkan dasar-dasar pendidikan 
nasional demi  memerdekakan bangsanya dari keterbelakangan. Di 
Indonesia, Ki Hajar Dewantara menjadi pahlawan pendidikan nasional 
karena pendidikan sistem among yang ia kembangkan di taman siswa. 
Ungkapannya sangat terkenal; “tut wuri handayani”, “ing madya mangun 
karsa”, dan “ing ngarsa sung tulada”. Istilah inipun tak hanya populer 
dikalangan pendidikan, tetapi juga pada berbagai aspek kehidupan lain. 
 
 INS (Indonesisch Nederland School) di Kayutanam adalah organisasi 
yang didirikan. Mohammad Sjafei pada tahun yang ditujukan untuk 
mencapai kemerdekaan melalui pendidikan yang menekankan lulusannya 
agar dapat mandiri. 
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BAB X 
PERMASALAHAN-PERMASALAHAN PENDIDIKAN  

 
 
A.  Masalah-masalah dalam Sistem Pendidikan dan Solusinya  

1. Rendahnya Pemerataan Pendidikan  

   Permasalahan tidak meratanya layanan yang dapat 
diberikan oleh dunia pendidikan, merupakan factor penting. 
Faktor pemerataan pendidikan, berarti factor peluang setiap 
orang untuk mendapatkan haknya yaitu mendapat pendidikan 
yang setinggi-tingginya dan dengan kualitas pendidikan yang 
sebaik-baiknya. Masalah tidak meratanya peluang untuk 
mendapatkan layanan pendidikan secara umum ditimbulkan 
oleh  terus meningkatnya pertumbuhan penduduk yang tidak 
sebanding dengan daya tampung dan kapasitas layanan 
pendidikan tersebut. Disamping terus bertumbuhnya tingkat 
populasi juga terjadinya peningkatan pemahaman, kesadaran 
dan persepsi sebagian besar masyarakat terhadap esensi 
pendidikan bagi kehidupan setiap orang.  

   Semenjak awal kemerdekaan hingga tahun 1970an, 
pertumbuhan penduduk Indonesia terus mengalami 
peningkatan sekitar 3-4 juta jiwa per tahun. Hal ini disebabkan 
karena tambahan pasangan usia subur yang dihasilkan dari 
ledakan kelahiran atau momentum demografi yang terjadi pada 
tahun 1970-an. Masih tingginya tingkat kelahiran penduduk. 
Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 1971, angka kelahiran total 
(TFR) diperkirakan 5,6 anak per wanita usia reproduksi (Survei 
Demografi dan Kesehatan Indonesia-SDKI, 2002-03). 

   Hal ini tentu akan berpengaruh pada kenaikan jumlah 
peserta didik. Implikasinya adalah semua komponen yang 
berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan mengalami 
kenaikan. Jumlah ruangan, guru, fasilitas sekolah dan juga 
biaya-biaya lain untuk terjadinya proses penyelenggaraan 
pendidikan akan mengalami kenaikan. Besarnya ruang kelas 
yang awalnya hanya dapat memfasilitas 30 orang peserta didik, 
harus ditingkatkan fasilitasnya agar mampu memberikan 
layanan pendidikan pada peserta didik yang jumlahnya 
bertambah yaitu menjadi 40 orang. Apabila ruang kelas itu tidak 
ditingkatkan fasilitasnya baik kualitas maupun kuantitas, maka 
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sesuai dengan tingkat kemampuannya, secara alamiah akan 
terjadi penurunan kualitas layanan pada para peserta didik yang 
pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas keluaran 
pendidikan.  

   Permasalahan di atas semakin membesar, ketika 
meningkatnya jumlah penduduk tersebut tidak diimbangi oleh 
peningkatan kualitas hidup masyarakat, dimana angka 
kecukupan gizi masih menjadi permasalahan utama seperti 
terjadi pada sebagian besar kelompok masyarakat 
berpendapatan rendah.  

 
2. Rendahnya Mutu Pendidikan 

   Pada kondisi rendahnya tingkat pelayanan pendidikan, 
maka kualitas atau kompetensi yang dituntut oleh masyarakat 
pada lulusan pendidikan tidak akan dapat diraih. Pendidikan 
tidak sepenuhnya bermakna fungsional bagi kehidupan para 
lulusannya. Beberapa data mengenai rendahnya mutu 
pendidikan di Indonesia antara lain adalah : 

   UNESCO (2000) menyebutkan bahwa peringkat Indeks 
Pengembangan Manusia (Human Development Index), yaitu 
komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, 
dan penghasilan per kepala pada masyarakat Indonesia 
menunjukkan indeks pengembangan manusia Indonesia yang 
semakin menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia 
menempati urutan ke-102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998), 
dan ke-109 (1999). 

   Menurut survei Political and Economic Risk Consultant 
(PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-
12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah 
Vietnam. Data yang dilaporkan oleh The World Economic Forum 
Swedia (2000), Indonesia memiliki daya saing yang rendah, 
yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang 
disurvei di dunia. Masih menurut hasil survai The World 
Economic Forum Swedia (2000) Indonesia hanya berpredikat 
sebagai follower bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 
negara di dunia. Kualitas pendidikan Indonesia yang rendah itu 
juga ditunjukkan data Balitbang (2003) bahwa dari 146.052 SD di 
Indonesia ternyata hanya delapan sekolah saja yang mendapat 
pengakuan dunia dalam kategori The Primary Years Program 
(PYP). Dari 20.918 SMP di Indonesia ternyata juga hanya 



 

343 Landasan Pendidikan  

delapan sekolah yang mendapat pengakuan dunia  dalam 
kategori The Middle Years Program (MYP) dan dari 8.036 SMA 
ternyata hanya tujuh sekolah saja yang mendapat pengakuan 
dunia dalam kategori The Diploma Program (DP). 

   Masalah rendahnya mutu layanan pendidikan pada 
sebagian besar masyarakat Indonesia, selain berdampak 
negative pada prospek peningkatan kualitas SDM, juga menjadi 
beban tersendiri bagi masyarakat. Bagi masyarakat yang 
memiliki finansil cukup kuat dan ingin mendapatkan pendidikan 
berkualitas, mereka dapat memperolehnya di sekolah tertentu 
dengan harga yang relative lebih mahal yang tidak terjangkau 
oleh masyarakat pada umumnya. Dengan demikian pendidikan 
yang berkuaitas hanya dapat dijangkau oleh sekelompok elit 
masyarakat yang memiliki kemampuan secara finansial. 
Akhirnya terjadi disparitas kualitas pendidikan antara 
sekolompok kecil masyarakat yang cenderung elit, dengan 
pendidikan yang didapat oleh sebagian besar masyarakat pada 
umumnya. Dampak dari pendidikan yang tidak berkualitas 
tersebut diantaranya adalah rendahnya tingkat relevansi antara 
kualitas hasil belajar siswa dengan tuntutan kebutuhan 
masyarakat.  

 
3. Rendahnya Relevansi Pendidikan Dengan Tuntutan Masyarakat 

   Rendahnya mutu pendidikan dapat berakibat pada 
rendahnya relevansi hasil pendidikan dengan tuntutan 
kebutuhan masyarakat. Rendahnya relevansi pendidikan ini 
diantaranya dapat dilihat dari banyaknya lulusan yang 
menganggur, tidak dapat menciptakan pekerjaan atau tidak 
diserap oleh dunia kerja. 

  Faktor-faktor  yang berkaitan dengan rendahnya relevansi 
adalah : 
a. Rendahnya kemampuan menguasai Life Skill Yang Relevan 

    Para siswa lulusan sekolah umumnya belum memiliki 
tingkat kecerdasan yang sesuai tuntutan kerja, belum 
memiliki pengetahuan dan kepribadian akhlak mulia, serta 
keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti 
pendidikan lebih lanjut. Data BAPPENAS (1996) yang 
dikumpulkan sejak tahun 1990 menunjukan angka 
pengangguran terbuka yang dihadapi oleh lulusan SMU 
sebesar 25,47%, Diploma/S0 sebesar 27,5% dan PT sebesar 
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36,6%, sedangkan pada periode yang sama pertumbuhan 
kesempatan kerja cukup tinggi untuk masing-masing 
tingkat pendidikan yaitu 13,4% untuk lulusan SMU, 14,21% 
untuk lulusan Diploma dan 15,07% untuk lulusan PT. 

    Menurut data Balitbang Depdiknas (1999), setiap 
tahunnya muncul sekitar 3 juta anak putus sekolah dan 
tidak memiliki keterampilan hidup sehingga menimbulkan 
masalah ketenagakerjaan tersendiri. Adanya ketidakserasian 
antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja ini 
disebabkan kurikulum yang materinya kurang fungsional 
terhadap keterampilan yang dibutuhkan peserta didik 
ketika memasuki dunia kerja. 

    Dalam kaitannya dengan life skill yang dihasilkan oleh 
peserta didik setelah menempuh suatu proses pendidikan, 
maka berdasarkan PP No.19/2005 sebagaimana dalam pasal 
13 bahwa:1) kurikulum untuk SMP/MTs/ SMPLB atau bentuk 
lain yang sederajat, SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yang 
sederajat, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat dapat 
memasukan pendidikan kecakapan hidup. 2) pendidikan 
kecakapan hidup yang dimaksud meliputi kecakapan sosial, 
kecakapan akademik, dan kecakapan vokasional. 

    Selain itu ditetapkan pula standar kompetensi lulusan, 
dalam pasal 26 ditetapkan sebagai berikut: 1). Standar 
kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar 
bertujuan untuk meletakan dasar kecerdasan, 
pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta 
keterampilan untuk hidup mandiri, dan mengikuti 
pendidikan lebih lanjut. 2). Standar kompetensi lulusan 
pada jenjang pendidikan menengah umum bertujuan untuk 
meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, akhlak mulia, 
serta keterampilan hidup mandiri dan mengikuti 
pendidikan lebih lanjut. 3). Standar kompetensi lulusan 
pada satuan pendidikan menengah kejuruan bertujuan 
untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan 
kepribadianm akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup 
mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai 
dengan kejuruannya. 4). Standar kompetensi lulusan pada 
jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan 
peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak 
mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, 
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dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta 
menerapkan ilmu, teknologi dan seni yang bermanfaat bagi 
kemanusiaan. 

    Adapun kriteria penilaian hasil belajar dapat dilakukan 
oleh pendidik, satuan pendidikan, maupun pemerintah. 
Penilaian hasil belajar oleh pendidik diatur dalam pasal 64 
antara lain penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran 
agama, akhlak mulia, pendidikan kewarganegaraan dan 
akhlak mulia dilakukan melalui: a. pengamatan terhadap 
perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan 
afeksi dan kepribadian peserta didik, serta. b. Ulangan, 
ujian, dan atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif 
peserta didik. Penilaian hasil belajar kelompok mata 
pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi diukur melalui 
ulangan, penugasan, dan atau bentuk lain yang sesuai 
dengan karakteristik materi yang dinilai. Penilaian hasil 
belajr kelompok mata pelajaran estetika dilakukan melalui 
pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk 
menilai perkembangan afeksi dan ekspresi psikomotorik 
peserta didik.  

    Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran 
jasmani, olahraga, dan kesehatan dolakukan melalui: a. 
Pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk 
meniali perkembangan psikomotorik dan afektif peserta 
didik, dan; b. Ulangan dan atau penugasan untuk 
mengukur aspek kognitif peserta didik. 

    Berdasarkan ketentuan di atas, maka dalam 
menciptakan life skill yang diharapkan dimiliki oleh siswa 
ukuran yang digunakan adalah penilaian-penilaian di atas. 

b. Rendahnya Relevansi Pendidikan Dengan Potensi Daerah 
    Hasil belajar peserta didik dipengaruhi oleh 

lingkungan. Komponen lingkungan hendaknya 
dimanfaatkan sebagai aset yang menentukan keberhasilan 
pendidikan. Masyarakat dan lingkungan tempat tinggal 
merupakan bagian yang terintegrasi dengan siswa sebagai 
peserta didik. Proses pendidikan yang sebenarnya tentu 
melibatkan peranan keluarga, lingkungan-masyarakat dan 
sekolah, sehingga jika salah satunya tidak berjalan dengan 
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baik maka dapat mempengaruhi keberlangsungan 
pendidikan itu sendiri.  

    Selama ini proses pendidikan cenderung tidak 
memperhatikan potensi lingkungan ini. Akibatnya lulusan 
pendidikan tidak memahami potensi daerah tempat 
tinggalnya.Dengan tidak memiliki pemahaman yang 
memadai, maka siswa tidak dapat memanfaatkannya 
potensi daerahnya sebagai salah satu focus 
pembelajarannya. Akhirnya siswa tidak memiliki kepekaan 
yang cukup memadai dan tidak dapat menganalisa 
berbagai kemungkinan yang dapat menjadikannya lebih 
cermat dan lebih peduli pada lingkungannya. 

    Solusinya bahwa struktur kurikulum yang ditetapkan 
berdasarkan UU No.20/2003 dalam Pasal 36 tentang 
Kurikulum menyebutkan: (1) Pengembangan kurikulum 
dilakukan dengan mengacu pada standar nasional 
pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 
(2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan 
dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan 
satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. (3) 
Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam 
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan 
memperhatikan: a. peningkatan iman dan takwa; b. 
peningkatan akhlak mulia; c. peningkatan potensi, 
kecerdasan, dan minat peserta didik; d. keragaman potensi 
daerah dan lingkungan; e. tuntutan pembangunan daerah 
dan nasional; f. tuntutan dunia kerja; g. perkembangan ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan seni; h. agama; i. dinamika 
perkembangan global; dan j. persatuan nasional dan nilai-
nilai kebangsaan. (4) Ketentuan mengenai pengembangan 
kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), 
dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah. 

    Dalam PP No.19/2005 antara lain dalam pasal 6 yang 
menyebutkan:1) kurikulum untuk jenis pendidikan umum, 
kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan 
menengah terdiri atas kelompok mata pelajaran agama dan 
akhlak mulia, kewarganegaraan dan akhlak mulia, ilmu 
pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olahraga 
dan kesehatan. 6). Kurikulum dan silabus 
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SD/MI/SDLB/Paket A, atau bentuk lain yang sederajat 
menekankan pentingnya kemampuan dan kegemaran 
membaca dan menulis. Kecakapan berhitung, serta 
kemampuan berkomunikasi. 

 
c. Rendahnya Kemitraan Dengan Dunia Usaha/ Dunia Industri 

    Dunia usaha dan dunia industri merupakan bagian dari 
masyarakat yang memiliki peranan penting dalam 
penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Perihal 
kegiatan kerjasama dengan dunia usaha sinergitas telah 
mulai dilakukan. Prosesnya telah memasuki tahap 
inventarisasi. Implementasinya, dunia usaha didorong 
untuk membangun sekolah, bukan menggalang dana dari 
dunia usaha. (www.bapeda-jabar.go.id/2006) 

    Masalahnya adanya ketidakserasian antara hasil 
pendidikan dan kebutuhan dunia kerja ini disebabkan 
kurikulum yang materinya kurang funsional terhadap 
keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik 
memasuki dunia kerja.  

    Solusi  berkaitan dengan peranan masyarakat dalam 
pendidikan dalam UU No.20/2005 Sisdiknas pasal 54 
tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan 
menyebutkan : (1) Peran serta masyarakat dalam 
pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, 
keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi 
kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian 
mutu pelayanan pendidikan. (2) Masyarakat dapat 
berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna 
hasil pendidikan. (3) Ketentuan mengenai peran serta 
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat 
(2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

 
4. Rendahnya Efektivitas Pendidikan 

   Dengan demikian, pendidik (dosen, guru, instruktur, dan 
trainer) dituntut untuk dapat meningkatkan keefektifan 
pembelajaran agar pembelajaran tersebut dapat memiliki nilai 
fungsionalitas yang tinggi pada peserta didik.  

   Efektifitas pendidikan di Indonesia sangat rendah. 
Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa salah satu 
penyebabnya adalah tidak adanya tujuan pendidikan yang jelas 

http://www.bapeda-jabar.go.id/2006
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sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Hal ini 
menyebabkan peserta didik dan pendidik tidak tahu “goal” apa 
yang akan dihasilkan sehingga tidak mempunyai gambaran 
yang jelas dalam proses pendidikan. Jelas hal ini merupakan 
masalah terpenting jika kita menginginkan efektifitas 
pengajaran. Bagaimana mungkin tujuan akan tercapai jika kita 
tidak tahu apa tujuan kita. 

   Selama ini, banyak pendapat beranggapan bahwa 
pendidikan formal dinilai hanya menjadi formalitas saja untuk 
membentuk sumber daya manusia Indonesia. Tidak perduli 
bagaimana hasil pembelajaran formal tersebut, yang terpenting 
adalah telah melaksanakan pendidikan di jenjang yang tinggi. 
Anggapan seperti itu jugalah yang menyebabkan efektifitas 
pengajaran di Indonesia sangat rendah. Setiap orang 
mempunyai kelebihan dibidangnya masing-masing dan 
diharapkan dapat memiliki pendidikaan sesuai bakat dan 
minatnya. Dalam pendidikan di sekolah menegah misalnya, 
seseorang yang mempunyai kelebihan dibidang sosial dan 
dipaksa mangikuti program studi IPA akan menghasilkan 
efektifitas pengajaran yang lebih rendah jika dibandingkan 
peserta didik yang mengikuti program studi yang sesuai dengan 
bakat dan minatnya. Hal-hal seperti itulah yang banyak terjadi di 
Indonesia. 

5. Rendahnya Efisiensi Pendidikan  

   Efisien adalah bagaimana menghasilkan efektifitas dari 
suatu tujuan dengan proses yang lebih ‘murah’. Dalam proses 
pendidikan akan jauh lebih baik jika kita memperhitungkan 
untuk memperoleh hasil yang baik tanpa melupakan proses 
yang baik pula. Hal-hal itu jugalah yang kurang jika kita lihat 
pendidikan di Indonesia. Kita kurang mempertimbangkan 
prosesnya, hanya bagaiman dapat meraih stendar hasil yang 
telah disepakati. 

   Beberapa masalah efisiensi pengajaran di di Indonesia 
adalah mahalnya biaya pendidikan, waktu yang digunakan 
dalam proses pendidikan, mutu pegajar dan banyak hal lain 
yang menyebabkan kurang efisiennya proses pendidikan di 
Indonesia. Yang juga berpengaruh dalam peningkatan sumber 
daya manusia Indonesia yang lebih baik. 

   Masalah mahalnya biaya pendidikan di Indonesia sudah 
menjadi rahasia umum bagi kita. Sebenarnya harga pendidikan 
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di Indonesia relative lebih randah jika kita bandingkan dengan 
Negara lain yang tidak mengambil sitem free cost education. 
Namun mengapa kita menganggap pendidikan di Indonesia 
cukup mahal? Hal itu tidak kami kemukakan di sini jika 
penghasilan rakyat Indonesia cukup tinggi dan sepadan untuk 
biaya pendidiakan. 

   Jika kita berbiara tentang biaya pendidikan, kita tidak 
hanya berbicara tenang biaya sekolah, training, kursus atau 
lembaga pendidikan formal atau informal lain yang dipilih, 
namun kita juga berbicara tentang properti pendukung seperti 
buku, dan berbicara tentang biaya transportasi yang ditempuh 
untuk dapat sampai ke lembaga pengajaran yang kita pilih. Di 
sekolah dasar negeri, memang benar jika sudah diberlakukan 
pembebasan biaya pengajaran, nemun peserta didik tidak 
hanya itu saja, kebutuhan lainnya adalah buku teks pengajaran, 
alat tulis, seragam dan lain sebagainya yang ketika kami survey, 
hal itu diwajibkan oleh pendidik yang berssngkutan. Yang 
mengejutkanya lagi, ada pendidik yang mewajibkan les kepada 
peserta didiknya, yang tentu dengan bayaran untuk pendidik 
tersebut. 

   Selain masalah mahalnya biaya pendidikan di Indonesia, 
masalah lainnya adalah waktu pengajaran. Dengan survey 
lapangan, dapat kami lihat bahwa pendidikan tatap muka di 
Indonesia relative lebih lama jika dibandingkan Negara lain. 
Dalam pendidikan formal di sekolah menengah misalnya, ada 
sekolah yang jadwal pengajarnnya perhari dimulai dari pukul 
07.00 dan diakhiri sampai pukul 16.00.. Hal tersebut jelas tidak 
efisien, karena ketika kami amati lagi, peserta didik yang 
mengikuti proses pendidikan formal yang menghabiskan 
banyak waktu tersebut, banyak peserta didik yang mengikuti 
lembaga pendidikan informal lain seperti les akademis, bahasa, 
dan sebagainya. Jelas juga terlihat, bahwa proses pendidikan 
yang lama tersebut tidak efektif juga, Karena peserta didik 
akhirnya mengikuti pendidikan informal untuk melengkapi 
pendidikan formal yang dinilai kurang. 

   Selain itu, masalah lain efisienfi pengajarn yang akan kami 
bahas adalah mutu pengajar. Kurangnya mutu pengajar jugalah 
yang menyebabkan peserta didik kurang mencapai hasil yang 
diharapkan dan akhirnya mengambil pendidikan tambahan yang 
juga membutuhkan uang lebih. 
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   Yang kami lihat, kurangnya mutu pengajar disebabkan oleh 
pengajar yang mengajar tidak pada kompetensinya. Misalnya 
saja, pengajar A mempunyai dasar pendidikan di bidang bahasa, 
namun dia mengajarkan keterampilan, yang sebenarnya bukan 
kompetensinya. Hal-tersebut benar-benar terjadi jika kita 
melihat kondisi pendidikan di lapangan yang sebanarnya. Hal 
lain adalah pendidik tidak dapat mengomunikasikan bahan 
pengajaran dengan baik, sehingga mudah dimengerti dan 
menbuat tertarik peserta didik. 

   Sistem pendidikan yang baik juga berperan penting dalam 
meningkatkan efisiensi pendidikan di Indonesia. Sangat 
disayangkan juga sistem pendidikan kita berubah-ubah 
sehingga membingungkan pendidik dan peserta didik. 

   Dalam beberapa tahun belakangan ini, kita menggunakan 
sistem pendidikan kurikulum 1994, kurikulum 2004, kurikulum 
berbasis kompetensi yang pengubah proses pengajaran 
menjadi proses pendidikan aktif, hingga kurikulum baru lainnya. 
Ketika mengganti kurikulum, kita juga mengganti cara 
pendidikan pengajar, dan pengajar harus diberi pelatihan 
terlebih dahulu yang juga menambah cost biaya pendidikan. 
Sehingga amat disayangkan jika terlalu sering mengganti 
kurikulum yang dianggap kurang efektif lalu langsung 
menggantinya dengan kurikulum yang dinilai lebih efektif. 

   Solusinya apabila kita ingin meningkatkan mutu pendidikan 
di Indonesia, kita juga berbicara tentang standardisasi 
pengajaran yang kita ambil. Tentunya setelah melewati proses 
untuk menentukan standar yang akan diambil. 

   Dunia pendidikan terus berudah. Kompetensi yang 
dibutuhkan oleh masyarakat terus-menertus berbenah apalagi 
di dalam dunia terbuka yaitu di dalam dunia modern dalam era 
globalisasi. Kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh 
seseorang dalam lembaga pendidikan haruslah memenuhi 
standar. 

   Seperti yang kita lihat sekarang ini, standar dan kompetensi 
dalam pendidikan formal maupun informal terlihat hanya 
keranjingan terhadap standar dan kompetensi. Kualitas 
pendidikan diukur oleh standard kompetensi di dalam berbagai 
versi, demikian pula sehingga dibentuk badan-badan baru untuk 
melaksanakan standardisasi dan kompetensi tersebut seperti 
Badan Standardisasi Nasional Pendidikan (BSNP) 
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   Tinjauan terhadap sandardisasi dan kompetensi untuk 
meningkatkan mutu pendidikan akhirnya membawa kita pada 
kemungkinan adanya pendidikan yang terkepung oleh standar 
kompetensi saja sehngga kehilangan makna dan tujuan 
pendidikan tersebut. 

   Peserta didik terkadang hanya memikirkan bagaimana agar 
mencapai standar pendidikan saja, bukan bagaimana agar 
pendidikan yang diambil efektif dan dapat digunakan. Tidak 
perduli bagaimana cara agar memperoleh hasil atau lebih 
spesifiknya nilai yang diperoleh, yang terpenting adalah 
memenuhi nilai di atas standar saja. 

   Hal seperti di atas sangat disayangkan karena berarti 
pendidikan seperti kehilangan makna saja karena terlalu 
menuntun standar kompetensi. Hal itu jelas salah satu 
penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. 

   Selain itu, akan lebih baik jika kita mempertanyakan 
kembali apakah standar pendidikan di Indonesia sudah sesuai 
atau belum. Banyak hal lain juga yang sebenarnya dapat kami 
bahas dalam pembahasan sandardisasi pengajaran di Indonesia. 
Juga permasalahan yang ada di dalamnya, yang tentu lebih 
banyak, dan membutuhkan penelitian yang lebih dalam lagi 

   Solusinya dapat bersifat mendasar. Penyelesaian masalah 
mendasar tentu harus dilakukan secara fundamental. Itu hanya 
dapat diwujudkan dengan melakukan perombakan secara 
bertahap. Artinya, setelah masalah mendasar diselesaikan, 
barulah berbagai macam masalah cabang pendidikan 
diselesaikan,baik itu masalah rendahnya sarana fisik, kualitas 
guru, kesejahteraan guru, prestasi siswa, kesempatan 
pemerataan pendidikan, relevansi pendidikan dengan 
kebutuhan, dan mahalnya biaya pendidikan. 

   Solusi lain adalah peningkatan kompetensi guru, 
kesejahteraan guru,dan peningkatan sarana fisik, seperti 
diketahui sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem 
ekonomi.  
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LATIHAN 
 Agar Anda memiliki pemahaman yang lebih mendalami materi di 
atas, selesaikanlah tugas berikut ini! 
 Sistem pendidikan sangat berkaitan erat dengan komponen-
komponen  pendukungnya,diantaranya peningkatan kompetensi guru, 
kesejahteraan guru,dan peningkatan sarana fisik. 
 Perhatikan dilingkungan Anda, jelaskan bagaimana kompetensi 
guru,kesejahteraan guru dan sarana fisik di lembaga pendidikan tempat 
Anda bertugas, mempengaruhi kualitas pendidikan.Jwlaskan solusi yang 
harus dibuat,apabila di lembaga pendidikan tempat Anda bertugas tidak 
terdapat guru yang kompeten, kesejahteraan gurunya rendah dan sarana 
fisik yang tidak memadai.  
 
Petunjuk Jawaban Latihan 
 Untuk dapat menjawab soa! latihan di atas, Anda perlu (1) 
mempelajari dan menyimpulkan kembali Masalah-masalah Pendidikan dan 
Solusinya (2) Berdiskusi dengan teman-teman dalam kelompok belajar 
tentang Masalah-masalah Pendidikan dan Solusinya baik pada pendidikan 
formal, non formal maupun in formal. 
 
RANGKUMAN 
          Landasan hukum dan Pedoman penyelenggaraan pendidikan, 
pengajaran, dan kebudayaan untuk seluruh daerah Negara Kesatuan RI 
pada masa awal kemerdekaan RI adalah  UU RI No. 4 Tahun 1950. Dalam 
penyelenggaraan pendidikan Belanda tersebut, ada beberapa sifat 
pendidikan yang tidak akomodatif dengan keinginan rakyat Indonesia, 
yaitu pendidikan yang diselenggarakan  pemerintah Belanda tidak 
demokratis, diskriminatif dan berorientasi pada kepentingan penjajah. 
Oleh karena itu penyelenggaraan sistim pendidikan pada jaman 
penjajahan, perlu dikembangkan agar menjangkau seluruh kepentingan 
rakyat secara luas dengan mengembangkan lembaga pendidikan rakyat 
yang berorientasi keagamaan, dan pendidikan umum nasional seperti 
Muhammadiyah, Taman Siswa dan INS Kayutanam 
 Sistem pendidikan nasional pada masa kemerdekaan, berkaitan 
dengan kemampuan survival bangsa dalam mempertahankan dan mengisi 
kemerdekaan, demi untuk mampu menjawab tantangan-tantangan dan 
kebutuhan bangsa. Berbagai upaya dan perjuangan suatu bangsa dalam 
meningkatkan kecerdasan serta kemampuan bangsanya  dapat dilihat 
dalam  sistem pendidikannya. 
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 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 yang merupakan produk 
pertama undang-undang pendidikan dan pengajaran sesudah masa 
kemerdekaan tidak memberikan definisi tentang konsep pendidikan 
nasional 
 Kata pembukaan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 yang 
ditulis oleh Mr. Muhd. Yamin, adalah bahwa pendidikan nasional 
merupakan landasan pembangunan masyarakat nasional, yaitu 
masyarakat yang berkesusilaan nasional. 
 Setelah terbit UU No.4 tahun 1950 muncul kesadaran nasional, 
bahwa sistem pendidikan dan pengajaran lama harus digantikan dengan 
sistem pendidikan dan pengajaran nasional yang baru yang bersifat 
demokratis. 
 Sejak proklamasi kemerdekaan, tujuan pendidikan telah mengalami 
beberapa kali perubahan, mengikuti perubahan situasi politik yang terjadi 
pada masa-masa tersebut misalnya, pada masa permulaan kemerdekaan, 
tujuan pendidikan terutama berorientasi pada usaha menanamkan jiwa 
patriotisme. 
 Tujuan pendidikan menurut Undang-undang No. 2 Tahun 1989.   
Pasal 4 menyatakan Pendidikan Nasional bertujuan “mencerdaskan 
kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, 
yaitu manusia yang berikut ini beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan 
YME, berbudi pekerti luhur,berpengetahuan dan keterampilan, memiliki 
kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, rasa 
tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 
 Adapun pada UU No.20 tahun 2003 Pasal 2 ayat 1 tentang sistim 
pendidikan nasional,    disebutkan 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 keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 
bangsa dan negara”  
 Sistem pendidikan nasional dalam hal ini  diartikan sebagai 
"keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu 
untuk mencapai tujuan pendidikan nasional”. Hal ini tercantum pada  
pasal 1 ayat 13 UU no.20 tahun 2003. 
 Permasalahan pendidikan nasional terutama berada pada lima hal 
utama, yaitu (1) pemerataan pendidikan,(2)kualitas pendidikan,(3) 
relevansi,(4) efektivitas pendidikan (5) efisiensi pendidikan. 
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BAB 11 
LANDASAN PENDIDIKAN 

 
A. LANDASAN PENDIDIKAN 

Pendidikan sebagai usaha sadar yang sistematis-sistemik selalu 
bertolak dari sejumlah landasan serta pengindahan sejumlah asas-asas 
tertentu. Landasan dan asas tersebut sangat penting, karena pendidikan 
merupakan pilar utama terhadap perkembangan manusia dan 
masyarakat bangsa tertentu. Beberapa landasan pendidikan tersebut 
adalah landasan filosofis, sosiologis, dan kultural, yang sangat memegang 
peranan penting dalam menentukan tujuan pendidikan. Selanjutnya 
landasan ilmiah dan teknologi akan mendorong pendidikan untuk 
mnjemput masa depan. 

Secara leksikal landasan berarti tumpuan, dasar atau alas karena itu 
landasan merupakan tempat bertumpu, titik tolak atau dasar pijakan. 
Titik tolak atau dasar pijakan ini dapat bersifat material, contohnya 
landasan pacu pesawat terbang; dapat pula bersifat konseptual, 
contohnya landasan pendidikan. Landasan yang bersifat konseptual 
identik dengan asumsi. 

Pendidikan merupakan bagian penting dari kehidupan yang 
sekaligus membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Hewan 
juga “belajar” tetapi lebih ditentukan oleh instinknya, sedangkan manusia 
belajar berarti merupakan rangkaian kegiatan menuju pendewasaan guna 
menuju kehidupan yang lebih berarti. Anak-anak menerima pendidikan 
dari orang tuanya dan manakala anak-anak ini sudah dewasa dan 
berkeluarga mereka akan mendidik anak-anaknya, begitu juga di sekolah 
dan perguruan tinggi, para siswa dan mahasiswa diajar oleh guru dan 
dosen. 

Pandangan klasik tentang pendidikan, pada umumnya dikatakan 
sebagai pranata yang dapat menjalankan tiga fungi sekaligus. Pertama, 
mempersiapkan generasi muda untuk untuk memegang peranan-peranan 
tertentu pada masa mendatang. Kedua, mentransfer pengetahuan, 
sesuai dengan peranan yang diharapkan. Ketiga, mentransfer nilai-nilai 
dalam rangka memelihara keutuhan dan kesatuan masyarakat sebagai 
prasyarat bagi kelangsungan hidup masyarakat dan peradaban. Butir 
kedua dan ketiga di atas memberikan pengerian bahwa pandidikan bukan 
hanya transfer of knowledge tetapi juga transfer of value. Dengan 
demikian pendidikan dapat menjadi helper bagi umat manusia. 
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Pendidikan merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang 
atau lembaga dalam membantu individu atau sekelompok orang untuk 
mencapai tujuan pendidikan. Kegiatan bantuan dalam pendidikan dapat 
berupa pengelolaan pendidikan, dan dapat pula berupa kegiatan 
pendidikan seperti bimbingan, pengajaran dan atau latihan. Berkenaan 
dengan ini perlu dicatat bahwa sebagai suatu kegiatan yang disadari 
pendidikan mengandung dua dimensi, yaitu dimensi berpikir dan dimensi 
bertindak. Karena itu, dalam pendidikan akan terdapat momen berpikir 
tentang pendidikan dan momen bertindak atau melaksanakan pendidikan 
(mendidik). Contohnya, sebelum melaksanakan pembelajaran, guru 
tentunya berpikir terlebih dahulu mengenai tuiuan apa yang seharusnya 
dicapai para siswa melalui pembelajaran yang kan dilaksanakan, materi 
apa yang akan dipelajari, metode dan alat apa yang akan digunakan 
dalam pembelajaran, apa tolok ukur keberhasilannya, alat evaluasinya.   
Secara  umum,  guru  membuat  rencana  mengajar  (momen berpikir). 
Setelah itu, berdasarkan hasil pemikiran atau rencananya itu, barulah  
guru melaksanakan  pembelajaran  (momen  bertindak). Dengan 
demikian, dapat disimpulkan bahwa landasan pendidikan adalah asumsi-
asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktik 
pendidikan. 

Ada    berbagai   jenis    landasan   pendidikan,    berdasarkan    
sumber perolehannya kita dapat mengidentifikasi empat jenis landasan 
pendidikan, yaitu sebagai berikut. 
a. Landasan religius pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari 

religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktik 
pendidikan. 

b. Landasan filosofis pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber 
dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. 

c. Landasan ilmiah pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari 
berbagai cabang atau disiplin ilmu yang menjadi titik tolak dalam 
rangka praktik pendidikan. Tergolong ke dalam landasan ilmiah 
pendidikan antara lain: landasan psikologis pendidikan, landasan 
sosiologis pendidikan, landasan antropologis pendidikan, landasan 
historis pendidikan, dan sebagainya. Landasan ilmiah pendidikan 
dikenal pula sebagai landasan empiris pendidikan atau landasan 
faktual pendidikan. 

d. Landasan yuridis atau hukum pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang 
bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang 
menjadi titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. 
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Misi utama   pokok   bahasan   landasan-landasan   pendidikan   
dalam Pendidikan tenaga kependidikan tidak tertuju kepada 
pengembangan aspek rampilan khusus mengenai pendidikan sesuai 
spesialisasi jurusan atau Pr°grarn pendidikan, melainkan tertuju kepada 
pengembangan wawasan pendidikan, yaitu berkenaan dengan berbagai 
asumsi yang bersifat umum ang pendidikan yang harus dipilih dan 
diadopsi oleh calon pendidik sehingga menjadi cara pandang dan bersikap 
dalam rangka melaksanakan peranannya sebagai pendidik di kemudian 
hari. 

Berbagai asumsi pendidikan yang telah dipilih dan diadopsi 
seseorang, sekelompok orang, atau lembaga pendidikan akan berfungsj 
memberikan dasar rujukan konseptual dalam rangka pendidikan yang 
dilaksanakannya. Secara umum, dapat dikatakan bahwa fungsi landasan 
pendidikan adalah memberikan dasar pijakan atau titik tolak bagi 
seseorang sekelompok orang atau lembaga dalam rangka praktik 
pendidikan. 

 
B. LANDASAN YURIDIS PENDIDIKAN 

Definisi, Bentuk dan Sifat Landasan Yuridis Pendidikan. Landasan 
yuridis 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 sistem pendidikan nasional Indonesia, antara lain 
berbentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional, beserta berbagai Peraturan Pemerintah (PP) yang berkenaan 
dengan pendidikan yang menyertainya. Berbagai peraturan pemerintah 
yang dimaksud antara lain: Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 
tentang "Pendidikan Prasekolah", Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 
1990 tentang "Pendidikan Dasar". Peraturan Pemerintah No. 29 tentang 
"Pendidikan Menengah", Peraturan Pemerintah No. 30 dan No. 31 Tahun 
1999 tentang "Pendidikan Tinggi", 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, akan 
diterbitkan berbagai peraturan pemerintah pengganti berbagai PP 
tersebut di atas. Namun selama PP baru sebagai pengganti yang 
merupakan peraturan pelaksanaan UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional belum terbit, dan sepanjang tidak 
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bertentangan dan belum diganti berdasarkan UU No. 20 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional tersebut maka berbagai PP merupakan peraturan 
pelaksanaan UURI No. 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional 
tersebut di atas masih tetap berlaku. Hal ini sebagaimana dinyatakan 
dalam Pasal 74 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentangn Sisitem Pendidikan 
Nasional. Tugas: Cari dan baca UU RI No. 20 Tahun 1945 dirumuskan 
begitu ringkas, namun sesuai dengan kedudukannya sebagai kontitusi 
Negara, hal tersebut merupakan norma atau ketentau yang sangat 
mendasar berkenaan dengan cita-cita pendidikan nasional, jaminan 
menganai hak warga Negara untuk pendapatkan pendidikan, serta 
kewajiban pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan 
sistem pendidikan nasional.  

Landasan yuridis   pendidikan   bersifat   ideal  dan   normatif,   
artinya merupakan sesuatu   yang diharapkan  dilaksanakan  dan  
mengikat untuk dilakan oleh setiap pengelola, penyelenggara dan 
pelaksana pendidikan I'dalTm sistem pendfidikan nasional. 

Dasar Pendidikan Nasional. Dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 
Republik  Inidonesia  Tahun   1945  tersurat  bahwa  dasar Negara blik 
Indonesia adalah: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan 
beradab, Persatuan Indonesia,  Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan  Keadilan sosial 
bagi selurvih rakyat Indonesia. Kelima sila dasar negara ini disebut 
Pancasila.  Oleh   kanena  Pancasila  berkedudukan   sebagai   dasar  
negara, implikasinya maka da sar pendidikan nasional Indonesia adalah 
Pancasila. 

Apabila Anda mempelajari 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 n egara 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. 
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Sekalipun Pasal mengenai pendidikan di dalam UU Negara RI Tahun 
1945 dirumuskan begitu ringkas, namun sesuai dengan kedudukannya 
sebagai kontitusi Negara, hal tersebut merupakan norma atau ketentuan 
yang mendasar berkenaan dengan cita-cita pendidikan nasional, jaminan 
mengnai warga negara untuk mendapatkan pendidikan, serta kewajiban 
pemerintah Untuk mengusahakan dan menyelenggarakan sistem 
pendidikan 
nasional. Dengan demikian, jelas kiranya bahwa "Pendidikan nasional 
Pancasiia dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahttn 
1945" (Pasal 2 UU Rl No. 20 Tahun 2003 tentang Sistern Pendidikan 
Nasional). Mengenai hal ini, sesuai dengan kedudukan dan ftjngsj dari 
Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945, orang sering menyebut 
Pancasila sebagai landasan idiil pendidikan nasional, sedang UUD Negara R] 
Tahun 1945 sering pula disebut sebagai landasan konstitusional pendidikan 
nasional. 

Akar Pendidikan Nasional. Pendidikan pada dasarnya merupakan 
usaha kultural dengan maksud mempertinggi kualitas hidup dan 
kehidupan manusia baik secara individual, kelompok masyarakat maupun 
sebagai suatu bangsa. Oleh karena manusia memiliki aspek kehidupan 
keberagamaan dan keberbudayaan maka pendidikan harus 
dikembangkan dengan berakar pada nilai-nilai agama dan kebudayaan 
masyarakat atau bangsa yang bersangkutan. Jika pendidikan tidak 
berakar pada nilai-nilai agama, pendidikan tidak akan dapat meningkatkan 
kualitas hidup dan kehidupan manusia, masyarakat atau bangsa dalam 
artian seutuhnya. Demikian pula jika pendidikan dilaksanakan dengan 
berakar pada kebudayaan masyarakat atau bangsa lain akibatnya akan 
menimbulkan kesenjangan sosio-kultural. Bahkan mungkin identitas 
masyarakat atau bangsa tersebut akan terkikis habis dan muncul 
masyarakat baru yang terputus dari dimensi kesejarahan kebudayaan 
bangsanya. Secara yuridis, pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik 
Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
ditegaskan bahwa "Pendidikan nasional adalah pendidikan yang 
berdasarka Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesi Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan 
nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. 

Pendidikan nasional mesti berakar pada nilai-nilai agama, hal ini 
dilandasi oleh isi "Pembukaan" UUD Negara Republik Indonesia Tahu 1945 
yang menyatakan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesi serta 
Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tah 1945 yang 
menegaskan bahwa "(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Ya Maha Esa"; 
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dan "(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 
memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menu agamanya 
dan kepercayaannya itu". 

Selain harus berakar pada nilai-nilai agama, pendidikan nasional ju 
mesti berakar pada kebudayaan nasional Indonesia. Dengan pernyataan 
tidak berarti bahwa kita tidak boleh menerima kebudayaan bangsa lai 
Dalam rangka mengembangkan, memajukan, dan memperkaya 
kebudayaan melalui pendidikan, boleh saja kita mengadopsi kebudayaan 
bangsa lain sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebudayaan 
nasional Indonesia Hal ini dilandasi oleh Pasal 32 UUD Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 bahwa: "Negara memajukan kebudayaan nasional 
Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan 
masyarakat dalam melihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". 
Adapun penjelasan Pasal 32 tersebut menyatakan bahwa: "Usaha 
kebudayaan harus menuju kearah kemajuan adab budaya dan persatuan, 
dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang 
dapat memperkembangkan atau memperkaya   kebudayaan   bangsa   
sendiri,   serta   mempertinggi   derajat kemanusiaan bangsa Indonesia". 
Dengan demikian, diharapkan pendidikan nasional mampu memenuhi 
tuntutan perubahan zaman. 

Definisi Pendidikan, Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional. 
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 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 
negara (Pasal 1 UU RI No. 20 Tahun 2003). 

Fungsi pendidikan nasional adalah "mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun tujuan pendidikan 
nasional adalah "untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 
warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab" (Pasal 3 UU RI 
No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). 

 
C. LANDASAN FILOSOFIS PENDIDIKAN 

Berbicara tentang landasan filosofis pendidikan berarti  berkenaan 
dengan tujuan filosofis suatu praktik pendidikan sebagai sebuah ilmu. 
Oleh karena itu, kajian yang dapat dilakukan untuk memahami 
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landasan filosofis pendidikan adalah dengan menggunakan 
pendekatan filsafat ilmu yang meliputi tiga bidang kajian yaitu 
ontologi, epistimologi dan aksiologi. Menurut Tirtarahardja dan La 
Sulo (2005), landasan filosofis bersumber dari pandangan-pandangan 
dalam filsafat pendidikan, menyangkut keyakinan terhadap hakekat 
manusia, keyakinan tentang sumber nilai, hakekat pengetahuan, dan 
tentang kehidupan yang lebih baik dijalankan. 
 

Landasan    filosofis    pendidikan    merupakan    seperangkat    
asumsi idikan yang dideduksi dari asumsi-asumsi filsafat umum 
(metafisika, epistimologi dan aksiologi) yang bersifat preskriptif dari suatu 
aliran filsafat tertentu. Oleh karena landasan pendidikan nasional kita 
adalah Pancasila maka uraian landasan filosofis pendidikan berikut ini 
akan dimulai dengan asumsi-asumsi   metafisika,   epistemologi,   dan   
aksiologi   Pancasila   serta selanjutnya diikuti dengan uraian implikasinya 
terhadap pendidikan. 

Metafisika (Hakikat Realitas). Sebagaimana kita yakini, realitas atau 
alam semesta tidaklah ada dengan sendirinya, melainkan sebagai ciptaan 
(makhluk) Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan adalah Sumber Pertama dari 
segala yang ada, la adalah Sebab Pertama dari segala sebab, tetapi la 
tidak disebabkan oleh sebab-sebab yang lainnya; dan la juga adalah 
tujuan akhir segala yang ada. 

Di alam semesta bukan hanya realitas fisik atau hanya realitas 
nonfisik yang ada, yang bersifat fisik dan/atau nonfisik tampak dalam 
pluralitas fenomena alam semesta sebagai keseluruhan yang integral. 
Terdapat alam fana dengan segala isi, nilai, norma atau hukum di 
dalamnya. Alam tersebut adalah tempat dan sarana bagi manusia dalam 
rangka hidup dan kehidupannya, dalam rangka melaksanakan tugas hidup 
untuk mencapai tujuan hidupnya. Di balik itu terdapat alam akhir yang 
abadi di mana setelah mati manusia akan dimintai pertanggungjawaban 
dan menerima imbalan atas pelaksanaan tugas hidupnya dari Tuhan Yang 
Maha Esa. Dalam uraian di atas tersurat dan tersirat makna adanya 
realitas yang bersifat absolut dan relatif, terdapat realitas yang bersifat 
menetap atau abadi dan berubah. 

Selanjutnya-sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa hakikat 
hidup bangsa Indonesia adalah berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan 
perjuangan yang didorong oleh keinginan luhur untuk mencapai dan 
mengisi kemerdekaan. Adapun yang menjadi keinginan luhur tersebut, 
yaitun (a) negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan 
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makmur; (b) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 
darah Indonesia; (c) memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan (d) ikut melaksanakan ketertiban dunia 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Hakikat Manusia. Manusia adalah ciptaan (makhluk) Tuhan Yang 
Maha Esa. Manusia adalah kesatuan badani-rohani yang hidup dalam 
ruang dan waktu, sadar akan diri dan lingkungannya, mempunyai 
berbagai kebutuhan, dibekali naluri dan nafsu, serta memiliki tujuan 
hidup. Manusia dibekah berbagai potensi (untuk mampu beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbuat baik, cipta, rasa, karsa, 
dan karya). Dalam eksistensinya manusia berdimensi atau beraspek 
individualitas atau personalitas, sosialitas, kultural, moralitas, dan religius. 
Adapun semua itu menunjukkan aspek interaksi atau komunikasi (vertikal 
maupun horizontal), aspek historisitas, dan aspek dinamika. 

Sebagaimana  tersurat dan tersirat dalam uraian di atas Pancasila 
aiarkan bahwa eksistensi manusia bersifat mono-pluralis tetapi bersifat 
integral. Maksudnya bahwa manusia yang serba dimensi itu merupakan 
satu atuan utuh. Berkenaan dengan ini, Pancasila menganut asas 
Ketuhanan Yang Maha Esa: manusia diyakini sebagai makhluk Tuhan Yang 
Maha Esa, mendapat panggilan tugas dariNya, dan harus 
mempertanggungjawabkan segala amal pelaksanaan tugasnya terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa (aspek religius); asas mono dualisme: manusia 
adalah kesatuan badani-rohani, ia adalah pribadi atau individual, tetapi 
sekaligus insan sosial); asas mono-pluralisme: meyakini keragaman 
manusia, baik suku bangsa, budaya, dan sebagainya, tetapi adalah satu 
kesatuan sebagai bangsa Indonesia/Bhinneka tunggal Ika; asas 
nasionalisme: dalam eksistensinya manusia terikat oleh ruang dan waktu 
maka ia mempunyai relasi dengan daerah, zaman, dan sejarahnya yang 
diungkapkan dengan sikapnya mencintai tanah air, nusa, dan bangsa; asas 
internationalisme: manusia Indonesia tidak akan meniadakan eksistensi 
manusia lain baik sebagai pribadi, kelompok, atau bangsa lain; asas 
demokrasi: dalam mencapai tujuan kesejahteraan bersama, kesamaan hak 
dan kewajiban menjadi dasar hubungan antara warga negara, dan 
hubungan antara warga negara dan negara dan sebaliknya; asas keadilan 
sosial: dalam merealisasikan diri manusia harus senantiasa menjunjung 
tinggi tujuan kepentingan bersama dalam membagi hasil 
pembudayaannya BP-7 Pusat, 1995). 

Epistemologi (Hakikat Pengetahuan). Segala pengetahuan 
hakikatnya bersumber dari Tuhan YME. Tuhan telah menurunkan 
pengetahuan baik melalui Utusan-Nya (berupa wahyu) maupun berbagai 
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hal yang ada di alam semesta termasuk hukum-hukumnya. Manusia dapat 
memperoleh pengetahuan melalui berpikir, pengalaman empiris, 
penghayatan, dan intuisi alam konteks interaksi/komunikasi dengan 
segala yang ada dalam hidupnya. 

Kebenaran pengetahuan ada yang bersifat mutlak (seperti dalam 
Pengetahuan keagamaan/revealed knowledge), tetapi ada pula yang 
bersifat relatif (seperti dalam pengetahuan ilmiah sebagai hasil upaya 
manusia melalui riset). 

Pengetahuan yang bersifat mutlak (ajaran agama/wahyu Tuhan) 
diyakini mutlak kebenarannya atas dasar keimanan kepada Tuhan Yang 
Maha Esa. Pengetahuan yang bersifat relatif (filsafat, sains) diuji 
kebenarannya atas dasar kontradiksi tidaknya dengan kebenaran mutlak, 
konsistensi logis ide-idenya, kesesuaiannya dengan data atau fakta 
empiris, dan nilai kegunaannya bagi kesejahteraan hidup dan kehidupan 
manusia. 

Aksiologi (Hakikat Nilai). Sumber segala nilai hakikatnya adaiah 
Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena manusia adaiah makhluk Tuhan, insan 
pribadi/individual sekaligus insan sosial maka hakikat nilai diturunkan dari 
Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat dan individu. Nilai-nilai individual dan 
nilai-nilai sosial tidak boleh bertentangan satu sama lain, dan juga kedua-
duanya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dari Tuhan (nilai-nilai 
agama) sesuai keyakinan agama masing-masing. 

Atas dasar filsafat atau pandangan hidupnya, yaitu Pancasila, 
bangsa Indonesia memiliki filsafat pendidikan tersendiri, antara lain 
sebagaimana diuraikan berikut ini. 

Pendidikan. 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 keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 
mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 
dan negara (Pasal 1 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional). 

Tujuan Pendidikan. Pendidikan "bertujuan untuk berkembangnya 
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab (Pasal 3 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional). 

Kurikulum Pendidikan. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang 
pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan republik Indonesia dengan 
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memperhatikan (a) peningkatan iman dan takwa; (b) peningkatan akhlak 
mulia; (c) peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; (d) 
keragaman potensi daerah dan lingkungan; (e) tuntutan pembangunan 
daerah dan nasional; (f) tuntutan dunia kerja; (g) perkembangan ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan seni; (h) agama; (i) dinamika perkembangan 
global; serta (j) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Ketentuan 
mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud di atas 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 36 UU RI No. 20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). 

Metode Pendidikan. Berbagai metode pendidikan yang ada 
merupakan rnatif untuk diaplikasikan. Sebab, tidak satu metode mengajar 
pun yang haik dibanding metode lainnya dalam segala konteks 
pendidikan. Dalam pendidikan pendidikan pemilihan dan aplikasi metode 
pendidikan diharapkan mengacu pada prinsip Cara Belajar Siswa Aktif 
(CBSA) dan sebaiknyabersifat multimetode. 

Peranan Pendidik dan Peserta Didik. Ada berbagai peranan pendidik 
dan peserta didik, namun pada dasarnya berbagai peranan tersebut 
tersurat dan tersirat dalam semboyan "ing ngarso sung tulodo", artinya 
pendidik harus memberikan atau menjadi teladan bagi peserta didiknya 
"ing madya mangun karso", artinya pendidik harus mampu membangun 
karsa pada diri peserta didiknya, dan, "tut wuri handayani", artinya bahwa 
sepanjang tidak berbahaya pendidik harus memberi kebebasan atau 
kesempatan kepada peserta didik untuk belajar mandiri. 
 
LATIHAN 

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, 
kerjakanlah latiahan berikut! 

Di dalam sistem pendidikan nasiaoanl Indonesia, pendidikan yang 
dilaksanakan di berbagai lembaga seyogyanya berakar pada nilai-nilai 
agama dan kebudayaan nasional Indonesia. Coba Anda kemukakan 
landasan yuridisnya! 

 
Petunjuk Jawaban latihan. 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut Anda perlu mengingat 
kembali Pasal-pasal dalam UUD Negara RI tahun 1945 dan UU RI No.20 
tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berhubungan dengan masalah 
di atas. 
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RANGKUMAN 
 

Landasan pendidikan merupakan asumsi-asumsi yang berfungsi agar 
titik tolak dalam berpikir dan   bertindak   dalam   rangka  pendidikan. Agar 
sesuai dengan fungsi dan sifatnya serta agar dapat 
dipertanggungjawabkan, pendidikan harus  mempunyai landasan yang 
kokoh. Berdasarkan sumbernya, landasan pendidikan meliputi landasan 
religius pendidikan, landasan filosofis pendidikan, landasan ilmiah 
pendidikan, dan landasan yuridis pendidikan. Landasan yuridis pendidikan 
nasional Indonesia tersurat dalam seperangkat peraturan perundang-
undangan yang berlaku di negara Indonesia yang berkenaan dengan 
pendidikan. Di dalam landasan yuridis pendidikan nasional termaktub, 
antara lain tentang mengapa pemerintah hams bertanggung jawab 
melaksanakan pendidikan, hak warga negara untuk mendapatkan 
pendidikan, dasar pendidikan nasional, tujuan dan fungsi pendidikan 
nasional. Landasan yuridis pendidikan tersebut bersifat ideal dan 
normatif, asumsi-asumsinya diharapkan dan mengikat untuk dijadikan titik 
tolak praktik pendidikan. 

Terdapat berbagai aliran filsafat pendidikan (Idealisme, Realisme, 
Pragmatism), tetapi sebagaimana tersurat dan tersirat dalam Pembukaan 
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tersurat dalam Pasal 1 
ayat (2) UU RI No. 20 Tahun 2003 bahwa dasar pendidikan nasional adalah 
Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945. Karena itu, landasan filosofis 
pendidikan nasional merupakan asumsi-asumsi filosofis pendidikan yang 
dideduksi dari filsafat Pancasila. 

 



 

365 Landasan Pendidikan  

TES FORMATIF 1 
Pilihlah satu jawaban yang paling tepat. 
1. Lingkungan pendidikan tripusat pendidikan terdiri dari? 

a. Sekolah, tempat kursus, dan masyarakat. 
b. Masyarakat, keluarga, dan tetangga. 
c. Keluarga, tempat kursus, dan tetangga. 
d. Keluarga, Sekolah, dan masyarakat. 

2. Lingkungan dalam komponen sistem pendidikan, dibagi menjadi dua 
yakni? 
a. Lingkungan alam dan lingkungan sosial budaya. 
b. Lingkungan alami dan lingkungan buatan. 
c. Lingkungan manusia dan lingkungan hewan. 
d. Lingkungan hewani, dan lingkungan nabati. 

3. Dalam arti sempit, keluarga dapat diartikan sebagai? 
a. Anak, ibu, ayah, dan nenek. 
b. Ayah, ibu dan anak. 
c. Ayah, ibu dan mertua. 
d. Mertua, anak dan ibu. 

4. Kekuasaan yang didominasi oleh pihak ayah disebut dengan keluarga? 
a. Keluarga matriarchal 
b. Extended family 
c. Nuclear family 
d. Keluarga patriarchal 

5. Ada empat fungsi keluarga yakni: 
1) Sebagai pranata yang membenarkan hubungan seksual antara pria 

dan wanita dewasa berdasarkan pernikahan. 
2) Mengembangkan keturunan 
3) Melaksanakan pendidikan 
4) Sebagai kesatuan ekonomi 
Pendapat tersebut di atas dikemukakan oleh: 
a. M.I. Soelaeman 
b. George Peter Murdock 
c. Adler 
d. Ki Hadjar Dewantara 

6. Ada 2 Fungsi sekolah sebagai pendidikan formal yaitu... 
a. Fungsi inovasi dan fungsi kreatif 
b. Fungsi konservasi dan fungsi inovasi 
c. Fungsi konsultasi dan fungsi komunikasi 
d. Fungsi sosialisasi and fungsi nasionalisasi 
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7. Berikut ini hal-hal yang harus dimuat dalam kurikulum pendidikan 
dasar dan menengah berdasarkan pasal 37 UU Rl NO.20 tahun 2003, 
kecuali... 
a. Pendidikan agama, Pkn, bahasa, matematika 
b. IPS, IPA, Seni budaya 
c. Pendidikan jasmani dan olah raga, keterampilan kejuruan dan 

MULOK 
d. pendidikan akhlak dan moral 

8. Di bawah ini yang termasuk karakteristik sekolah adalah... 
a. Lebih menekankan pada pengembangan intelektual 
b. Peserta didik bersifat heterogen 
c. Isi pendidikannya tidak terprogram 
d. Evaluasi pendidikan dilakukan tidak sistematis 

9. Masyarakat pedesaan sering juga disebut... 
a. Rural community 
b. Plural community 
c. Cultural community 
d. Urban community 

10. Yang termasuk karakteristik lingkungan pendidikan non formal, 
kecuali... 
a. Menekankan pengembangan keterampilan praktis 
b. Peserta didik homogen 
c. Peserta didik heterogen 
d. Waktu pendidikan terjadwal 

Cocokanlah jawaban Anda dengan kunci jawaban Tes Formatif 1 yang 
terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. 
Kemudian, gunakan runus berikut untuk mengetahui tingkat penguasan 
Anda terhadap materi Kegiatan belajar 1. 

 
Tingkat penguasan = Jumlah jawaban yang benar x 100% 
                                               Jumlah soal 
Arti tingkat penguasaan:  

90 - 100%  = baik sekali  
80 - 89% = baik  
70 - 79%  =  cukup  
     <70%  = kurang 
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Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat 
meneruskan dengan Kegiatan belajar 2. Bagus! Jika masih di bawah 80%, 
Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang 
belum dikuasai. 
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LANDASAN ILMIAH PENDIDIKAN 
 

Dalam kegiatan belajar ini Anda akan mengkaji beberapa landasan 
ilmiah pendidikan, yaitu landasan psikologis pendidikan, landasan 
sosiologis endidikan, landasan antropologis pendidikan, landasan historis 
pendidikan, dan landasan ekonomi pendidikan. Dengan demikian, setelah 
mempelajari kegiatan belajar ini Anda akan dapat menjelaskan tentang 
asumsi-asumsi antropologis, sosiologis, historis, dan ekonomi pendidikan. 
 
A. LANDASAN PSIKOLOGIS PENDIDIKAN 

Landasan Psikologis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang 
bersumber dari hasil studi disiplin psikologi yang dijadikan titik tolak 
dalam rangka praktik pendidikan. Dalam Kegiatan Belajar 1 Anda telah 
memahami bahwa manusia merupakan "makhluk yang belum selesai 
mengadakan dirinya sebagai manusia", ia berada dalam perjalanan hidup, 
perkembangan dan pengembangan diri, adapun pengembangan diri 
antara lain dilakukan melalui pengajaran, yang mana di dalam konsep ini 
tersirat adanya individu yang belajar. Perkembangan individu 
(development) dan bagaimana individu itu belajar (learning) dikaji lebih 
lanjut secara ilmiah dalam disiplin psikologi. Hasil studi tersebut 
berimplikasi terhadap pendidikan. 

Keadaan anak yang tadinya belum dewasa hingga menjadi dewasa 
berarti mengalami perubahan,karena dibimbing, dan kegiatan bimbingan 
merupakan usaha atau kegiatan berinteraksi antara pendidik,anak didik 
dan lingkungan. 

Perubahan tersebut adalah merupakan gejala yang timbul secara 
psikologis. Di dalam hubungan inilah kiranya pendidik harus mampu 
memahami perubahan yang terjadi pada diri individu, baik perkembangan 
maupun pertumbuhannya. Atas dasar itu pula pendidik perlu memahami 
landasan pendidikan dari sudut psikologis. 

Dengan demikian, psikologi adalah salah satu landasan pokok dari 
pendidikan. Antara psikologi dengan pendidikan merupakan satu 
kesatuan yang sangat sulit dipisahkan. Subyek dan obyek pendidikan 
adalah manusia, sedangkan psikologi menelaah gejala-gejala psikologis 
dari manusia. Dengan demikian keduanya menjadi satu kesatuan yang 
tidak terpisahkan. 

Dalam proses dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pendidikan 
peranan psikologi menjadi sangat mutlak. Analisis psikologi akan 
membantu para pendidik memahami struktur psikologis anak didik dan 
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kegiatan-kegiatannya, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan-
kegiatan pendidikan secara efektif. 

Bahkan Wens Tanlain, mengemukakan bahwa semakin umum 
tujuan pendidikan, maka semakin bersifat filosofis dan sosiologis. 
Sebaliknya semakin dekat dan semakin spesifik tujuan pendidikan,maka 
semakin bersifat analisa psikologis. 

Di dalam praktek pendidikan, anak didik belajar dengan bimbingan. 
Kegiatan-kegiatan belajar tertentu yang dilakukan oleh anak didik untuk 
mencapai tujuan tertentu juga dengan bimbingan, tuntunan pendidik. 
Dengan demikian, anak didik dan pendidik mengetahui hasil kegiatan-
kegiatannya itu. 

Dalam konteks di atas, tujuan pendidikan yang bersifat umum 
(filosofis sosiologis) perlu dinyatakan secara jelas spesifik. Dengan analisis 
psikologis tentang tingkah laku manusia dan isi tingkah laku itu, pendidik 
dapat menetapkan dan merumuskan tujuan-tujuan pendidikan. 

Jadi tujuan-tujuan pendidikan yang dinyatakan berdasarkan analisis 
peikologis memberi tuntunan bagi pendidik dan anak didik tentang apa 
yang hendak dicapai, kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, dan 
tentang kemajuan yang dicapai oleh anak didik. 

 
1. Perkembangan Individu dan Implikasinya terhadap Pendidikan 

Pemahaman tumbuh kembang manusia sangat penting sebagai 
bekal dasar untuk memahami peserta didik dan menemukan keputusan 
dan atau tindakan yang tepat dalam membantu proses tumbuh kembang 
itu secara efektif dan efisien. 

Dalam perjalanan hidupnya, setiap individu mengalami 
perkembangan (development), yaitu proses perubahan yang berlangsung 
terus-menerus sejak terjadinya pembuahan  (conception)  hingga 
meninggal  dunia.  Perubahan alam perkembangan individu terjadi karena 
kematangan (maturation) dan ajar (learning).  Kematangan  adalah   
perubahan-perubahan   pada  diri individu sebagai hasil dari pertumbuhan 
fisik atau perubahan-perubahan biologis daripada sebagai perubahan 
melalui pengalaman. Sedangkan belajar adalah perubahan tingkah  laku 
pada diri  individu yang bersifat relative permanen dan terjadi sebagai 
hasil pengalaman. Kombinasi dari kematangan Pertumbuhan biologis dan  
pengalaman   berperan  sebagai  penentu kesiapan belajar (Yelon and 
Weinstein, 1977). 

Yelon dan Weinstein (1977) mengemukakan lima prinsip 
perkembangan individu, yaitu sebagai berikut: 
a. Perkembangan individu berlangsung terus-menerus sejak perubahan 
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hingga meninggal dunia.  
b. Kecepatan perkembangan setiap individu berbeda-beda, tetapi pada 

umumnya mempunyai perkembangan yang normal,  
c. Semua aspek perkembangan yang bersifat fisik, sosial, mental dan 

emosional   satu   sama   lainnya   saling   berhubungan   atau   saling 
mempengaruhi. 

d. Arab perkembangan individu dapat diramalkan.  
e. Perkembangan berlangsung secara bertahap; setiap tahap 

mempunyai karakteristik tertentu; tahapan perkembangan sejalan 
dengan tahapan usia; tahap perkembangan berlangsung terus-
menerus dan bersifat overlaping. 

Arah Perkembangan individu dapat diramalkan, perkembangan 
individu pada umumnya mengikuti arah sebagai berikut: 

a. Individu berkembang secara menyeluruh; mulai dari kepala hingga 
kaki dan mulai dari pusat badan hingga kaki; dan tangan.  

b. Perkembangan struktur mendahului fungsi.  
c. Perkembangan mulai dari hal yang bersifat umum menuju ke hal 

yangbersifat khusus. 
d. Perkembangan   mental   mulai  dari   konkret  ke   abstrak;   mulai   

dari kecakapan berpikir apa adanya pada saat ini hingga kecakapan 
berpikir konseptual yang berorientasi ke masa yang akan datang.  

e. Perkembangan bergerak dari egosentrisme kepada persfektivisme 
hingga dapat mengerti pendirian/pandangan orang lain,  

f. Perkembangan bergerak dari dominasi kontrol dari luar diri 
kepada kontrol dari dalam diri. 

g. Perkembangan bergerak dari absolutisme kepada relativisme.  
h. Perkembangan bergerak spiral menuju ke arah rujuan. 

 
Asumsi bahwa anak adalah miniatur orang dewasa telah 

ditinggalkan orang sejak lama. Sebagaimana kita maklumi bahwa masa 
kanak-kanak adalah suatu tahap yang berbeda dengan orang dewasa. 
Anak menjadi dewasa melalui suatu proses pertumbuhan bertahap 
mengenai keadaan fisik. sosial, emosional, moral, dan mentalnya. Seraya 
mereka berkembang, mereka unyai cara-cara memahami, bereaksi, dan 
mempersepsi yang sesuai dengan  usianya.   Inilah   yang  oleh   para  ahli   
psikologi   disebut  tahap perkembangan. Robert Havighurst (1953) 
membagi perkembangan individu jadi empat tahap, yaitu (1) masa bayi 
dan kanak-kanak kecil (0-6 tahun); -, masa kanak-kanak (6-12 tahun); masa 
remaja atau adolesen (12-18 tahun); dan masa dewasa (18 tahun - ....). 
Selain itu, Havighurst deskripsikan tugas-tugas perkembangan 
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(developmental task) yang harus diselesaikan pada setiap tahap 
perkembangan individu. Keberhasilan individu nienyelesaikan tugas-tugas 
perkembangan pada tahapannya akan mempengaruhi keberhasilan 
penyelesaian tugas-tugas perkembangan pada tahap perkembangan 
selanjutnya. 

Implikasi dari konsep perkembangan individu terhadap pendidikan, 
antara lain (1) Sebab perkembangan individu semenjak lahir tidak 
mengalir ibarat aliran air melainkan berlangsung secara bertahap, yang 
mana setiap tahap perkembangan mempunyai sifatnya sendiri, 
memunculkan masalah atau krisis-krisis tertentu yang berbeda dari 
tahapan sebelumnya, setiap tahap mengandung tugas-tugas 
perkembangan tertentu yang harus diselesaikannya, yang   mana   jika   
tugas-tugas   perkembangan   pada   tahapannya   tidak diselesaikan    
dengan    baik  maka   akan berakibat negative terhadap perkembangan 
selanjutnya maka individu memerlukan pendidikan untuk dapat  
menyelesaikan   tugas-tugas   perkembangan   sesuai   tahap   perkem-
bangannya, dan sebab itu pula individu akan dapat didik. (2) Dalam 
konteks ini maka pendidikan merupakan upaya membantu peserta didik 
untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas  perkembangan  sesuai  dengan 
tahap perkem-bangannya. (3) Tahap perkembangan peserta didik 
mengandung tugas-tugas perkembangan yang harus diselesaikannya, 
serta mengimplikasikan kemampuan dan kesiapan belajarnya. Karena itu, 
keberhasilan pendidik dalam melaksanakan peranannya akan dipengaruhi  
oleh pemahamannya tentang perkembangan peserta didik serta 
kemampuan mengaplikasikannya dalam praktik pendidikan. (4) Karena 
keberhasilan peserta    didik Menyelesaikan tugas-tugas perkembangan 
pada tahapannya akan Mempengaruhi keberhasilan penyelesaian tugas-
tugas perkembangan pada tahap   perkembangan   selanjutnya   maka  
pendidikan yang  dilaksanakan menyimpang dari tahapan dan tugas-tugas 
perkembangan individu peserta idik   memungkinkan   akibat   negatif   
bagi   perkembangan   selanjutnya. 5) Prinsip dan arah perkembangan 
individu antara lain mengimplikasikan anvva (a) pendidikan  hendaknya 
berlangsung sepanjang hayat; (b) isi (kurikulum) pendidikan hendaknya 
disusun secara spiral, artinya tinggi tingkat pendidikan maka isi 
pendidikannya makin luas dan makin mendalam; (c) pengembangan flsik, 
mental, sosial dan emosional hendaknya dilakukan secara terintegrasi; (d) 
pendidikan-khususnya pengajaran . hendaknya dimulai dari materi ajar 
yang bersifat konkret kepada yang bersifat abstrak, dari yang bersifat 
umum menuju kepada yang bersifat khusus, dari yang terdekat kepada 
yang terjauh, dari yang mudah menuju kepada yang sulit; (e) Sekalipun 
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pada umumnya kecepatan perkembangan individu itu adalah normal, 
tetapi sesungguhnya adalah berbeda-beda. Sebab itu maka pendidikan 
bagi setiap individu harus disesuaikan dengan kecepatan 
perkembangannya masing-masing. 

 
 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Individu dan 
Implikasinya terhadap Pendidikan 

Salah satu masalah yang menjadi perhatian para ahli psikologi yaitu 
mengenai faktor-faktor apa yang mempengaruhi perkembangan individu. 
Jawaban terhadap permasalahan tersebut dapat dibedakan menjadi tiga 
kelompok teori, yaitu Nativisme, Empirisme, dan Konvergensi. 

Nativisme. Tokoh teori Nativisme, antara lain Schoupenhauer dan 
Arnold Gessel. Penganut teori ini berasumsi bahwa setiap individu 
dilahirkan ke dunia dengan membawa faktor-faktor heredity (hereditas) 
yang berasal dari orang tuanya, hereditas inilah faktor penentu 
perkembangan individu. Arnold Gessel percaya bahwa faktor hereditas 
adalah penting; kematangan merupakan hal utama yang menentukan 
proses belajar; pertumbuhan/ perkembangan individu dikontrol oleh 
faktor kematangan dan kematangan mengontrol pola perkembangan 
individu bagaimanapun faktor-faktor hereditas yang dimiliki individu 
menentukan pola dan gaya perkembangan individu (Yelon and Weinstein, 
1977). 

Implikasi teori Nativisme terhadap pendidikan, yaitu tidak adanya 
kemungkinan bagi pendidik dalam upaya mengembangkan kepribadian 
peserta didik. Karena perkembangan individu diyakini hanya akan 
ditentukan oleh faktor hereditasnya maka pendidikan dipandang tidak 
akan dapat mengubah sifat-sifat hereditas individu. Akibatnya pendidikan 
tidaklah perlu. Contohnya, Jika seseorang tidak mempunyai faktor 
hereditas untuk mampu menjadi guru, sekalipun ia dididik untuk menjadi 
guru dalam rentang waktu tertentu secara sungguh-sungguh melalui 
berbagai strategi dan metode maka ia akan tetap tidak dapat menjadi 
guru. 

Empirisme.Tokoh Empirisme antara lain John Locke dan J. B. 
Watson. . mereka menolak asumsi Nativisme, mereka berasumsi bahwa 
setiap anak H'lahirkan ke dunia dalam keadaan bersih ibarat papan tulis 
yang belum d'tulisi -(as a blank slate atau tabula rasa). Perkembangan 
individu elanjutnya ditentukan oleh faktor lingkungan. Perkembangan 
individu tergantung kepada hasil belajarnya dan faktor penentu utama 
dalam belajar sepenuhnya berasal dari lingkungan (Yelon and Weinstein, 
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1977). Dengan demikian, mereka tidak percaya kepada faktor hereditas 
sebagai penentu utama perkembangan individu. 

Implikasi teori Empirisme terhadap pendidikan yakni memberikan 
kemungkinan sepenuhnya bagi pendidik untuk dapat membentuk 
kepribadian peserta didik; tanggung jawab pendidikan sepenuhnya ada di 
pihak pendidik. 

Konvergensi. Tokoh teori Konvergensi antara lain William Stern dan 
Robert J. Havighurst. Mereka berasumsi bahwa perkembangan individu 
ditentukan oleh faktor hereditas maupun oleh faktor lingkungan 
(pengalaman). Contohnya, Havighurst menyatakan bahwa "karakteristik 
tugas perkembangan pada masa bayi dan anak kecil adalah biososial. 
Sebab, perkembangan anak adalah berdasarkan kematangan yang 
berangsur-angsur dari organ tubuhnya (biologis), dan berhasil tidaknya 
dalam tugas perkembangan itu tergantung kepada lingkungan sosialnya 
(Robert J. Havighurst, 1953). Penelitian yang dilakukan beberapa ahli juga 
menunjukkan bahwa perkembangan individu dipengaruhi oleh interaksi 
dengan cara yang kompleks dari faktor hereditas dan faktor lingkungan 
(Yelon and Weinstein, 1977). 

Implikasi teori Konvergensi terhadap pendidikan yakni memberikan 
kemungkinan bagi pendidik untuk dapat membantu perkembangan 
individu sesuai dengan apa yang diharapkan, namun demikian 
pelaksanaannya harus tetap memperhatikan faktor-faktor hereditas 
peserta didik, seperti ematangan, bakat, kemampuan, keadaan mental. 
Kiranya teori Konvergensi lnilah yan8 cocok kita jadikan asumsi dalam 
rangka praktik pendidikan. 
 
3. Teori Belajar dan Implikasinya terhadap Pendidikan 

Dua aliran psikologi yang sangat besar mempengaruhi arah 
pengembangan teori dan praktik pembelajaran dewasa ini adalah aliran 
behavioristik dan kognitif. Aliran behavioristik  menekankan pada 
terbentuknya perilaku yang nampak sebagai hasil belajar, sedangkan 
aliran kognitif lebih menekankan pada pembentukan perilaku internal 
yang sangat mempengaruhi perilaku yang nampak tersebut. 

Peranan guru, antara lain sebagai fasilitator dan motivator bagi 
anak belajar.   Demi  pelaksanaan  peranannya  itu  ia  perlu  memahami 
gaimana anak belajar, adapun hal ini berkenaan dengan teori belajar. ft 
urmjm teori belajar dapat dikelompokkan menjadi tiga aliran utama, 
Behaviorime, Kognif, dan Humanisme. 

Behaviorisme. Tokoh teori belajar Behaviorisme, antara lain B. p. 
Skinner. Teori belajar Behaviorisme didasarkan pada asumsi bahwa (1) 



 

374 BAB XI | LANDASAN PENDIDIKAN 

hasil belajar adalah berupa perubahan tingkah laku yang dapat 
diobservasi; (2) tingkah laku dan perubahan tingkah laku sebagai hasil 
belajar dimodifikasi oleh kondisi-kondisi lingkungan; (3) komponen teori 
behavioral ini adalah stimulus, respons dan konsekuensi; (4) faktor 
penentu yang penting sebagai kondisi lingkungan dalam belajar adalah 
reiforcement. 

Sebagaimana dirinci oleh Yelon dan Weinstein (1977), implikasi teori 
belajar Behaviorisme terhadap pendidikan adalah sebagai berikut.  
a. Individualisasi: perlakuan individual didasarkan pada tugas, ganjaran 

dan disiplin.  
b. Motivasi: motivasi belajar bersifat ekstrinsik melalui pembiasaan 

secara terus-menerus atau melalui reinforcement.  
c. Metodologi: metode belajar dijabarkan secara rinci untuk  
d. Mengembangkan    keterampilan    dan    pengetahuan    tertentu,    

dan menggunakan teknologi.  
e. Tujuan   kurikuler:   berpusat   pada   pengetahuan   dan   

keterampilan akademis serta tingkah laku sosial. 
f. Bentuk pengelolaan kelas: pengelolaan kelas berpusat pada guru, 

hubungan-hubungan sosial hanya merupakan cara untuk mencapai 
tujuan dan bukan tujuan yang hendak dicapai. 

g. Usaha mengefektifkan mengajar dengan cara menyusun program 
secara rinci dan bertingkat serta mengutamakan penguasaan bahan 
atau keterampilan, 

h. Partisipasi: siswa mungkin pasif.  
i. Kegiatan belajar siswa: pemahiran keterampilan melalui pembiasaan 

setahap demi setahap secara rinci.  
j. Tujuan umum: kemampuan mengerjakan sesuatu (kompetensi). 

 
Kognitif. Tokoh teori belajar Kognitif adalah Jerome Bruner. 

Teorinya didasarkan pada asumsi bahwa (1) individu mempunyai 
kemampuan memproses informasi. (2) kemampuan memproses 
informasi tergantung kepada faktor kognitif yang perkembangannya 
berlangsung secara bertahap sejalan dengan tahapan usianya. (3) belajar 
adalah proses internal yang kompleks berupa pemrosesan informasi; (4) 
hasil belajar adalah berupa perubahan struktur kognitif; (5) cara belajar 
pada anak-anak dan orang dewasa berbeda sesuai tahap 
perkembangannya. 

Sebagaimana dirinci oleh Yelon dan Weinstein (1977), implikasi teori 
I iar Kognitif terhadap pendidikan adalah sebagai berikut: 
a. Individualisasi:  perlakuan     individu     didasarkan     pada    tingkat 
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perkembangan kognitif anak. 
b. Motivasi: bersifat intrinsik yang timbul berdasarkan pengetahuan 

yang telah dikuasainya. 
c. Metodologi:   menggunakan   kurikulum   dan   metode-metode   yang 

berfungsi mengembangkan keterampilan dasar berpikir. A     Tujuan  
Kurikuler:  difokuskan  untuk  mengembangkan  keseluruhan 
kemampuan sensori motor, bahasa, kognitif, adapun interaksi sosial 
merupakan cara/alat untuk mengembangkan intelegensi.  

d. Bentuk  pengelolaan   kelas:   berpusat  pada  anak;   guru   hendaknya 
berperan untuk membimbing siswa dalam belajar, bereksplorasi dan 
diskaveri. 

e. Usaha mengefektifkan mengajar: dengan cara mengutamakan 
program-program pendidikan berupa pengetahuan-pengetahuan yang 
terpadu, adapun konsep-konsep dan keterampilan harus disusun 
secara hierarkis.  

f. Partisipasi siswa: siswa dituntut berpartisipasi aktif untuk 
mengembangkan kognitif, siswa belajar dengan bekerja.  

g. Kegiatan belajar siswa: mengutamakan belajar melalui tilikan (insight 
learning) dan pemahaman. 

h. Tujuan umum: mengembangkan kemampuan atau fungsi-fungsi 
kognitif secara optimal dan  kemampuan  menggunakan kecerdasan 
secara bijaksana. 

 
Humanisme. Tokoh teori belajar Humanisme, antara lain Carl 

Rogers.Teorinya didasarkan pada asumsi bahwa (1) individu adalah pribadi 
utuh, ia mempunyai    kebebasan    memilih untuk menentukan 
kehidupannya; U) individu mempunyai hasrat untuk mengetahui 
(curiosity), hasrat untuk bereksplorasi, dan mengasimilasi pengalaman-
pengalamannya; (3) belajar adalah fungsi seluruh kepribadian individu; (4) 
belajar akan bermakna jika melibatkan seluruh kepribadian individu (jika 
relevan dengan kebutuhan individu, dan melibatkan aspek intelektual dan 
emosional individu). 
Sebagaimana dirinci oleh Yelon dan Weinstein (1977), implikasi teori 
belajar Kognitif terhadap pendidikan adalah sebagai berikut. 
a. Individualisasi:    perlakuan    terhadap    individual    didasarkan    atas 

Kebutuhan-kebutuhan individual dan kepribadian siswa. 
b. Motivasi: bersifat intrinsik, yaitu berdasarkan pemuasan kebutuhan-

kebutuhan individu.  
c. Metodologi: menggunakan metode/pendekatan proyek yang terpadu 

menekankan pada studi-studi sosial atau mempelajari kehidupan 
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sosial.  
d. Tujuan Kurikuler: mengutamakan pada pengembangan sosial 

keterampilan berkomunikasi,   kemampuan   untuk  tanggap   
terhadap kebutuhan kelompok dan individu. 

e. Bentuk pengelolaan kelas: berpusat pada anak, anak bebas memilih, 
sedangkan guru   berperan .untuk   membantu   dan   bukan   untuk; 
mengarahkan.  

f. Usaha mengefektifkan mengajar: pengajaran disusun dalam bentuk 
topik-topik yang   terpadu   berdasarkan   kebutuhan   siswa   secara 
perorangan. 

g. Partisipasi siswa: mengutamakan partisipasi aktif.  
h. Kegiatan belajar siswa: Mengutamakan pada belajar melalui 

pemahaman dan pengertian, bukan hanya memperoleh pengetahuan.  
i. Tujuan umum: mencapai kesempurnaan diri dan pemahaman. 

 
B. LANDASAN SOSIOLOGIS PENDIDIKAN 

Landasan sosiologis pendidikan adalah seperangkat asumsi yang 
bersumber dari hasil studi disiplin sosiologi yang dijadikan titik tolak 
dalam rangka praktik pendidikan. Dalam Kegiatan Belajar 1 Anda telah 
memahami bahwa manusia adalah makhluk individual sekaligus juga 
adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Tentang bagaimana 
interaksi individu dan kelompok di dalam masyarakatnya dikaji lebih lanjut 
secara ilmiah dalam disiplin sosiologi. Hasil studi tersebut berimplikasi 
terhadap pendidikan. 

 
1. Individu dan Masyarakat serta Implikasinya terhadap Pendidikan 

Individu adalah manusia perseorangan yang mempunyai 
karakteristik bahwa ia sebagai kesatuan yang tak dapat dibagi, unik, dan 
otonom-Masyarakat didefinisikan Ralph Linton sebagai "setiap kelompok 
manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga 
mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai 
satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas". 
Sedangkan Selo Sumardjan mendefinisikan masyarakat sebagai "orang-
orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan" (Soerjono 
Soekanto, 1986). Dari definisi   tersebut,   dapat   diidentifikasi   adanya   5   
unsur   di   dalam masyarakat, yaitu sebagai berikut: 
a. Manusia yang hidup bersama. 
b. Melakukan interaksi sosial dalam waktu yang cukup lama. 
c. Dengan demikian mereka bekerja sama, berketurunan, memiliki 

berbagai kebutuhan. 
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d. Mereka mempunyai kesadaran sebagai satu kesatuan.  
e. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama yang menghasilkan 

kebudayaan sehingga setiap individu di dalamnya merasa terikat satu 
dengan yang lainnya. 

 
Di dalam masyarakat terdapat struktur sosial, Komblum 

mendefinisikannya sebagai "the recurring patterns of behavior that 
create relationships among individuals and groups within a society" - yaitu 
pola perilaku berulang-ulang yang menciptakan hubungan antarindividu 
dan antarkelompok dalam masyarakat. Dalam struktur sosial tersebut 
setiap individu mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role) 
tertentu. Menurut Ralph Linton status adalah suatu kumpulan hak dan 
kewajiban (a collection of rights and duties), sedangkan peranan adalah 
aspek dinamis dari suatu status. Seseorang dikatakan melaksanakan 
peranannya jika ia melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan 
statusnya. Status dibedakan menjadi dua macam, yaitu (1) status yang 
diperoleh sejak lahir atau diberikan kepada individu (ascribed status), (2) 
status yang diraih, yaitu status yang memerlukan kualitas tertentu yang 
diraih melalui upaya tertentu atau persaingan (achieved status) (Kamanto 
Sunarto, 1993). Melekat dengan semua itu di dalam masyarakat berlaku 
sistem nilai dan norma atau tata kelakuan. 

Dalam rangka memenuhi kebutuhan atau untuk mencapai 
tujuannya, setiap individu maupun kelompok melakukan interaksi sosial 
adapun dalam interaksi sosial tersebut mereka melakukan berbagai 
tindakan sosial, yaitu perilaku    individu    yang    dilakukan    dengan    
mempertimbangkan dan beronentasi  pada  perilaku  orang  lain  untuk  
mencapai  tujuan  tertentu. Tindakan sosial yang dilakukan individu 
hendaknya sesuai dengan status dan peranannya yang mengacu kepada 
sistem nilai dan norma atau tata kelakuan yang berlaku di dalam 
masyarakat. Masyarakat menuntut hal tersebut tiada lain agar 
konformitas, yaitu bentuk interaksi yang di dalamnya seseorang 
berperilaku terhadap orang lain sesuai dengan yang diharapkan kelompok 
Jika tidak demikian halnya maka individu akan dipandang melakukan 
penyimpangan tingkah laku terhadap nilai dan norma masyarakat 
(deviant behavior). Terhadap pelaku penyimpangan tingkah laku tersebut 
masyarakat melakukan pengendalian sosial (social control), yaitu apa yang 
didefmisikan Peter L. Berger sebagai "berbagai cara yang digunakan 
masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang membangkang" 
(Kamanto Sunarto, 1993). 
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Seperti telah dijelaskan di muka, salah satu unsur masyarakat adalah 
adanya hubungan sosial atau interaksi sosial. Dengan demikian individu-
individu dan kelompok di dalam masyarakat itu bekerja sama. Hubungan 
sosial tertentu antara lain mengimplikasikan terjadinya reproduksi 
sehingga masyarakat menghasilkan keturunan, yaitu generasi muda yang 
akan menjadi generasi penerus dari generasi tua dalam masyarakat yang 
bersangkutan. Agar tercipta konformitas di dalam masyarakat, atau agar 
tidak terjadi penyimpangan tingkah laku maka terhadap generasi 
mudanya tersebut masyarakat melakukan apa yang di dalam sosiologi 
disebut sosialisasi (socialization). Sosialisasi merupakan fungsi 
masyarakat dalam rangka mengantarkan generasi mudanya ke dalam 
kehidupan bermasyarakat, ke dalam kehidupan masyarakatnya. 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. 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 ini pendidikan identik dengan sosialisasi. 
2. Pendidikan dan Masyarakat 

Pendidikan sebagai Pranata Sosial. Theodorson G. A. mendefmisikan 
pranata sosial (social institution) sebagai suatu sistem peran dan norma 
sosial yang saling berhubungan dan terorganisasi di sekitar pemenuhan 
kebutuhan atau fungsi sosial yang penting (Sudarja Adiwikarta, 1988). 
Komblum menggunakan istilah institusi untuk menjelaskan pranata sosial, 
ia mendefinisikannya sebagai "suatu struktur status dan peranan yang 
diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar anggota 
masyarakat" (Kamanto Sunarto, 1993). Adapun Koentjaraningrat (1984), 
dalafli definisinya secara tersurat menyebutkan juga peralatan-peralatan 
dan manusia-manusia yang melaksanakan peranan-peranan itu. Redaksi 
definisi-definisi di atas memang berbeda, namun mengandung pengertian 
yang relative sama. Esensinya bahwa pranata sosial merupakan suatu 
sistem aktivitas yang khas dari suatu kelakuan berpola; aktivitas yang 
khas ini dilakukan oleh berbagai individu atau manusia yang mempunyai 
status dan peran masing-masing yang  saling berhubungan atau 
mempunyai struktur; mengacu kepada sistem ide, nilai, dan norma atau 
tata kelakuan tertentu; dilakukan denganmenggunakan berbagai 
peralatan; dan aktivitas khas ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan 
dasar anggota masyarakat. 
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Sebagaimana individu-individu, masyarakat pun memiliki berbagai 
kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya tersebut 
masyarakat membangun pranata-pranata sosial. Contohnya, pranata 
ekonomi merupakan salah satu pranata sosial yang berfungsi untuk 
memenuhi kebutuhan mengenai mata pencaharian hidup, memproduksi 
barang dan jasa, menyimpan, mendistribusikan hasil produksi. Demikian 
halnya, bahwa pendidikan merupakan salah satu pranata sosial yang 
berfungsi untuk mensosialisasikan generasi mudanya agar tercipta 
homogenitas atau konformitas. 

Hubungan Pendidikan dan Masyarakat. Terdapat hubungan timbal 
balik antara pendidikan dan masyarakat. Sudarja Adiwikarta (1988), 
antara lain mengemukakan bahwa: 
1) Terdapat hubungan yang tetap dan positif antara derajat pendidikan 

dengan kehidupan ekonomi, dalam arti makin tinggi derajat 
pendidikan suatu masyarakat makin tinggi pula derajat ekonominya. 
Sebaliknya, dalam masyarakat yang memiliki taraf kehidupan 
ekonomi yang baik, potensi pengembangan pendidikan itu lebih 
besar karena orang-orangnya telah lebih siap dan lebih banyak dana 
tersedia. 

2) Di dalam masyarakat terdapat stratifikasi sosial (pelapisan sosial). 
Berkenaan ini, pendidikan berpengaruh terhadap stratifikasi sosial, 
sebaliknya stratifikasi sosial juga berpengaruh terhadap pendidikan. 
Artinya, bahwa pandangan anggota masyarakat mengenai 
pendidikan, keperluan akan pendidikan dan dorongan serta cita-cita 
dan hal-hal lain rnengenai pendidikan, diwarnai oleh stratifikasi sosial. 
Sebaliknya. pendidikan juga berpengaruh terhadap terbentuknya 
atau terpeliharanya stratifikasi sosial. 

3) Pendidikan berpengaruh terhadap mobilitas sosial. Dalam 
masyarakat yang memiliki sistem stratifikasi sosial terbuka, melalui 
pendidikan orang mempunyai kesempatan untuk berusaha naik ke 
tangga status sosial yang lebih tinggi dari semula, tetapi sebaliknya 
terbuka pu|a peluang untuk turun atau jatuh ke tangga status sosial 
di bawahnya.  

4) Pendidikan mempunyai peranan dalam rangka perubahan sosial. 
Dalam hal ini selain berperan sebagai agen pelestari keadaan 
masyarakat (agent of conservation), pendidikan juga berperan 
sebagai pelaku perubahan keadaan di dalam masyarakat (agent of 
change). 
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C. LANDASAN ANTROPOLOGIS PENDIDIKAN 
Menurut William A. Havilland Antropologi adalah studi tentang umat 

manusia, berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang 
manusia dan perilakunya serta untuk memperoleh pengertian yang 
lengkap tentang keanekaragaman manusia sedangkan     David Hunter 
Antropologi adalah ilmu yang lahir dari keingintahuan yang tidak terbatas 
tentang umat manusia. 

    Koentjaraningrat Antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat 
manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik 
masyarakat serta kebudayaan yang dihasilkan. 

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disusun pengertian sederhana 
antropologi, yaitu sebuah ilmu yang mempelajari manusia dari segi 
keanekaragaman fisik serta kebudayaan (cara-cara berprilaku, tradisi-
tradisi, nilai-nilai) yang dihasilkan sehingga setiap manusia yang satu 
dengan yang lainnya berbeda-beda. Dengan, demikain antropologi 
merupakan hal yang mempelajari seluk-beluk yang terjadi dalam 
kehidupan manusia.Dapat dilihat dari perkembang pada masa saat ini, 
yang merupakan salah dari fenomena- fenomena yang terjadi ditengah- 
tengah masyarakat sekarang ini. 

Landasan antropologis pendidikan adalah seperangkat asumsi yang 
bersumber dari hasil studi disiplin antropologi yang dijadikan titik tolak 
dalam rangka praktik pendidikan. 

Selain sebagai makhluk sosial, manusia juga adalah makhluk 
berbudaya. Manusia menciptakan kebudayaan, hidup berbudaya dan 
membudaya. Adapun yang dimaksud kebudayaan adalah "keseluruhan 
sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka 
kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar" 
(Koentjaraningrat, 1985:180). Ada 3 jenis wujud kebudayaan, yaitu sebagai 
berikut. 
1. Wujud  kebudayaan  sebagai  suatu  kompleks  dari  ide-ide,  gagasan-

gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan. 
2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola 

dari manusia dalam masyarakat. 
3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. 

 
Manusia adalah makhluk berbudaya, tetapi kebudayaan tidak dibawa 

manusia sejak kelahirannya. Secara faktual, dan sebagaimana tersurat 
dalam definisi yang dikemukakan Koentjaraningrat, kebudayaan dapat 
menjadi milik diri manusia sehingga menjadi karakteristiknya yang 
esensial dibanding dengan hewan hanyalah melalui belajar. Di plhak lain, 
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bahwa kebudayaan sebagai keseluruhan sedikit banyak merupakan 
himpunan dari pola-pola budaya .... yang diperlukan dalam rangka 
mempertahankan eksistensi suatu masyarakat. Proses-proses biologis 
untuk reproduksi memang mencukupi untuk mempertahankan eksistensi 
kelompok, akan tetapi tidak cukup untuk bertahannya kelompok itu 
dalam artian sebagai suatu masyarakat (Ralph Linton, 1945). Sehubungan 
dengan itu, masyarakat mempertahankan eksistensinyadengan jalan 
melakukan enkulturasi (enculturation). "Di dalam enkulturasi ini seorang 
individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya 
dengan adat istiadat, sistem norma, dan peraturan-peraturan yang hidup 
dalam kebudayaan nya" (Koentjaraningrat, 1985). 

Jika dalam sosiologi Anda mengenal istilah sosialisasi untuk 
memahami pendidikan, dalam antropologi dikenal istilah enkulturasi. 
Sekalipun terdapat perbedaan sudut pandang antara sosiologi dan 
antropologi serta terdapat perbedaan antara sosialisasi dan enkulturasi, 
tetapi sesungguhnya kedua hal tersebut merupakan realitas yang sulit 
dipisahkan. Seperti telah Anda pahami, definisi sosialisasi menekankan 
kepada pengambilan peranan, namun sesungguhnya di dalam peranan-
peranan tersebut inheren nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan. 
Karena itu, di dalam proses sosialisasi itu sebenarnya terjadi juga proses 
enkulturasi (pembudayaan). Sebagaimana dikemukakan George F. 
Kneller, berdasarkan sudut pandang antropologi, pendidikan adalah 
enkulturasi, melalui mana seorang anak yang bertumbuh diinisiasikan ke 
dalam cara hidup dari masyarakatnya (Imran Manan, 1989). 

Hubungan Pendidikan dan Kebudayaan. 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, benda-benda, dan uang merupakan sarana, alat, dan biaya 
yang digunakan dalam pendidikan. Sebaliknya, pendidikan berfungsi 
untuk melestarikan kebudayaan masyarakat (fiingsi konservasi), dan 
berfungsi pula dalam rangka mengembangkan kebudayaan masyarakat 
(fungsi kreasi). 

Setiap   masyarakat   mempunyai   kebudayaannya  yang   khas   
sebagai ^araktenstik   yang   membedakan   dari   masyarakat   lainnya,   
yang   akan asi  terhadap pendidikan setiap  masyarakat yang 
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bersangkutan. bagaimana kebudayaan masyarakat Indonesia dan 
implikasinya pendidikan, akan Anda kaji dalam Modul 6 tentang 
Antropologi Pendidikan. 

 
D.  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. 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 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. Contohnya, konsep atau semboyan tut wuri handayani yang 
dicetuskan Ki Hadjar Dewantara sejak zaman pergerakan nasional sampai 
saat ini masih dianut dan diaplikasikan dalam pendidikan kita, sedangkan 
konsep dan praktik pendidikan yang bersifat dualistik dan aristokratis 
pada zaman penjajahan Belanda diperbaiki dengan pendidikan yang 
bersifat demokratis. 

"Sejarah pendidikan sebagai landasan pendidikan dewasa ini 
merupakan warisan sosial nenek moyang dalam bidang pendidikan. 
Dengan kata lain, sejarah pendidikan adalah kebudayaan dalam bidang 
pendidikan. Oleh karena itu, sudut pandang historis pada dasarnya 
merupakan sebagian dari sudut pandang antropologis, yang khusus 
berhubungan dengan warisan sosial dalam bidang pendidikan. Sesuai 
dengan sudut pandang antropologis, pendidikan ditinjau dari sudut 
pandang historis adalah enkulturasi khusus, yaitu suatu proses 
pembudayaan yang selaras dengan warisan sosial. Pendidikan adalah 
penyesuaian diri yang terbaik terhadap lingkungan kebudayaan masa 
lampau, dari seorang manusia yang sadar telah berkembangjasmani dan 
mentalnya" (Redja Mudyahardjo, 1995). 

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, dan (8) pendidikan pada masa PJP I (1969)-
1993). Mengenai hal ini akan Anda kaji lebih lanjut dalam Modul 5 tentang 
Sejarah Pendidikan Indonesia. 
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E. LANDASAN EKONOMIK PENDIDIKAN 
Ekonomika merupakan studi tentang kemakmuran materiil manusia. 

Masalah pokok ekonomi mencakup pilihan-pilihan yang berkaitan dengan 
konsumsi, produksi, distribusi, dan pertumbuhan sepanjang waktu. 
Menurut Pepelasis, dkk., 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 (Redja Mudyahardjo, 1995). 

Oleh karena itu, ditinjau dari sudut pandang ekonomi, pendidikan 
adalah human investment atau upaya penanaman modal pada diri 
manusia (Odang Muchtar, 1976). 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. 
 
F. Landasan IPTEK   

Kebutuhan pendidikan yang mendesak cenderung memaksa 
tenaga pendidik untuk mengadopsinya teknologi dari berbagai bidang 
teknologi ke  dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan yang 
berkaitan erat dengan proses penyaluran pengetahuan haruslah 
mendapat perhatian yang proporsional dalam bahan ajaran, dengan 
demikian pendidikan bukan hanya berperan dalam pewarisan IPTEK tetapi 
juga ikut menyiapkan manusia yang sadar IPTEK dan calon pakar IPTEK 
itu. Selanjutnya pendidikan akan dapat mewujudkan fungsinya dalam 
pelestarian dan pengembangan iptek tersebut.  

Iptek merupakan salah satu hasil pemikiran manusia untuk 
mencapai kehidupan yang lebih baik, yang dimualai pada permulaan 
kehidupan manusia. Lembaga pendidikan, utamanya pendidikan jalur 
sekolah harus mampu mengakomodasi dan mengantisipasi 
perkembangan iptek. Bahan ajar sejogjanya hasil perkembangan iptek 
mutahir, baik yang berkaitan dengan hasil perolehan informasi maupun 
cara memproleh informasi itu dan manfaatnya bagi masyarakat  
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LATIHAN 
Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, 

kerjakan latiahan berikut! 
Seorang buruh tani yang hidup di desa mempunyai anak kembar 

siam bernama A dan B. setelah tamat SD, A dibawa pindah ke kota oleh 
pamannya yang bekerja sebagai sopir angkot. Sedangkan B tetap tinggal 
di desa bersama ayahnya. Pada usia 20 tahun A bekerja sebagai supir taksi 
di kota, sedangkan B menjadi buruh tani di desa. Penampilan dan pola 
hidup A berbeda dengan penampilan dan pola hidup B. padahal mereka 
satu keturunan, bahkan kembar siam. Coba Anda jelaskan mengapa A dan 
B perkembangan pribadinya berbeda? 
 
Petunjuk Jawaban Latihan 

Untuk dapat menjawab permasalahan di atas Anda perlu 
menggunakan asumsi-asumsi psikologi tentang faktor-faktor yang 
mempengaruhi perkembangan individu, yaitu dari teori empirisme, 
nativisme dan konvergensi. Anda bandingkan dan pilih teori yang paling 
tepat untuk menjawab persoalan di atas. 
 
RANGKUMAN 

Landasan ilmiah pendidikan merupakan asumsi-asumsi pendidikan 
yang bersumber dari hasil studi disiplin ilmu tertentu yang dijadikan titik 
tolak berfikir dan bertindak dalam rangka pendidikan. Landasan ilmiah 
pendidikan, antara lain landasan psikologi pendidikan, landasan 
sosialologis pendidikan, landasan antropologis pendidikan, landasan 
historis pendidikan, landasan ekonomi pendidikan dan sebagainya. 

Secara psikologis individu memerlukan pendidikan untuk dapat 
menyelesaikan tugas-tugas perkembangan sesuai tahap 
perkembanganya. Pendidikan merupakan upaya membantu peserta didik 
untuk dapat meneylesaikan tugas-tugas perkembangan sesuai dengan 
tahap perkembangannya. Karena itu, keberhasilan pendidikan dalam 
melaksanakan perannya akan dipengaruhi oleh pemahamannya tentang 
perkembangan peserta didik serta kemampuan mengaplikasikannya 
dalam praktik pendidikan. Pendidikan yang dilaksanakan menyimpang 
dari tahapan dan tugas-tugas perkembangan peserta didik 
memungkinknan akibat negative bagi perkembangan selanjutnya. 
Terdapat perbedaan asumsi mengenai factor-faktor yang mempengaruhi 
perkembangan individu sebagaimana dikemukan tokoh-tokoh teori 
Empirisme, Nativisme dan Konvergensi. Demikian juga terdapat 
perbedaan asumsi-asumsi mengenai bagaimana individu belajar 
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sebagaimana termuat dalam teori belajar atau psikologi Behaviorisme, 
Kogniotif, dan Humanisme. 

Ditinjau dari sosiologi, pendidikan berarti sosialisasi. Pendidikan 
merupakan pranata social yang berfungsi untuk mensosialisasikan 
generasi muda pada suatu masyarakat, agar terwujud homogenitas atau 
konformitas. Ditinjau dari antropologi pendidikan berarti enkulturasi. 
Enkulturasi dilakukan masyarakat karena kebudayaan menjadi milik 
manusia tidak dibawa sejak lahir, dan demi mempertahankan eksistensi 
masyarakat itu sendiri. Ditinjau dari sejarah, pendidikan berarti humant 
investment. Terdapat hubungan timbal balik antara pendidikan dengan 
masyarakat, demikian pula dengan kebudayaan dan ekonomi. 

 
TES FORMATIF 2 
Pilihlah satu jawaban yang paling tepat. 
1. Salah satu masalah yang menjadi perhatian para ahli psikologi yaitu 

mengenai factor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. 
Di bawah ini diuraikan factor-faktor yang mempengaruhi 
perkembangan individu, kecuali  
a. Nativisme 
b. Empirisme 
c. Individualisme 
d. Konvergensi 

 

2. Dalam rangka memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuannya, setiap 
individu maupun kelompok seharusnya melakukan proses  
a. Toleransi dan Kerjasama 
b. Interaksi Sosial dan Tindakan Sosial 
c. Gotong Royong dan Saling Berbagi 
d. Berhubungan dan Terorganisir 

 

3. Sistem yang dikembangkan oleh Theodorson G.A yang mendefinisikan 
sistem peran dan norma sosial yang saling berhubungan dan 
terorganisir di sekitar pemenuhan kebutuhan atau fungsi sosial yang 
penting, adalah sistem  
a. Enkulturasi 
b. Sosialisasi 
c. Pranata Sosial 
d. Interaksi dan Tindakan Sosial 
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4. Proses perubahan tingkah laku pada diri individu yang bersifat relatif, 
permanen dan terjadi sebagai pengalaman, adalah proses.... 
a. Belajar 
b. Perkembangan 
c. Kematangan 
d. Pertumbuhan 

 

5. Setiap kelompok manusia yang tidak hidup dan bekerja sama cukup 
lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap 
diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang 
dirumuskan dengan jelas. Teori masyarakat di atas dikembangkan 
oleh… 
a. Selo Sumardjan 
b. Ralph Linton 
c. Soerjono Soekanto 
d. Sudarja Adiwikarta 

6. Kombinasi dari kematangan atau pertumbuhan biologis dan 
pengalaman berperan sebagai penentu, adalah 
a. Maturation 
b. Learning 
c. Kesiapan belajar 
d. Development 

 

7. Yelon dan Weinstein mengemukakan prinsip-pnnsip perkembangan 
individu sebagai berikut, kecuali : 
a. Perkembangan individu berlangsung terus menerus sejak 

perubahan hingga meninggal 
b. Individu berkembang secara menyeluruh, mulai dari pusat 

badanhingga kaki dan tangan 
c. Kecepatan perkembangan setiap individu berbeda-beda, tetapi 

pada umumnya mempunyai perkembangan yang normal 
d. Arah perkembangan individu dapat diramalkan 

 

8. Perkembangan individu pada umumnya mengikuti arah sebagai 
berikut, kecuali 
a. Perkembangan berlangsung secara bertahap 
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b. Perkembangan struktur mendahului fungsi 
c. Perkembangan bergerak dari dominasi control dari luar diri kepada 

control dari dalam diri 
d. Perkembangan bergerak dari absolutism kepada relativisme 

 

9. Yang bukan merupakan implikasi dari prinsip dan arah perkembangan 
individu adalah : 
a. Pendidikan hendaknya berlangsung sepanjang hayat 
b. Isi kurikulum pendidikan hendaknya disusun secara spiral, artinya 

semakin tinggi tingkat pendidikan maka isi pendidikan makin luas 
dan makin mendalam 

c. Pendidikan merupakan upaya membantu peserta didik untuk 
dapat menyelesaikan tugas-tugas perkembangan sesuai dengan 
tahap perkembangannya 

d. Pengembangan fisik, mental, sosial dan emosional hendaknya 
dilakukan secara terintegrasi 
 

10. Yang merupakan implikasi teori nativisme adalah: 
a. Tidak adanya kemungkinan bagi pendidik dalam upaya 

mengembangkan kepribadian peserta didik 
b. Setiap individu dilahirkan ke dunia dengan membawa factor-faktor 

yang berasal dari orangtuanya 
c. Setiap anak dilahirkan ke dunia dalam keadaan bersih, sehingga 

member kemungkinan sepenuhnya bagi pendidik untuk dapat 
membentuk kepribadian peserta didik 

d. Perkembangan individu dikontrol oleh factor kematangan dan 
kematangan mengontrol pola perkembangan individu. 

 
Cocokanlah jawaban Anda dengan kunci jawaban Tes Formatif 2 yang 

terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. 
Kemudian, gunakan runus berikut untuk mengetahui tingkat penguasan 
Anda terhadap materi Kegiatan belajar 2. 

 
Tingkat penguasan = Jumlah jawaban yang benar x 100% 
                                               Jumlah soal 
Arti tingkat penguasaan:  

90 - 100%  = baik sekali  
80 - 89% = baik  
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70 - 79%  =  cukup  
     <70%  = kurang 

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat 
meneruskan dengan Modul selanjutnya. Bagus! Jika masih di bawah 
80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian 
yang belum dikuasai. 

 
Kunci Jawaban Tes Formatif 
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GLOSARIUM 
Asumsi 
 
 
Aksiologi  
Deduksi 
Epistemologi  
 
Hereditas (Heredity) 
 
 
Interaksi sosial 
 
Konformitas 
 
 
Metafisika  
Mobilitas sosial 
 
Motivasi  
 
Pendidikan Informal 
Pendidikan Formal  
Pendidikan Nonformal 
 
 
Peranan, aspek dinamis 
dari suatu status 
Pembelajaran 
 
Preskriptif 
 
 
Reinforcement 
 
 
Status  
 
Sosialisasi 
 

: 
 
 
: 
: 
 
 
: 
 
 
: 
 
: 
 
 
: 
: 
 
: 
 
: 
: 
: 
 
 
: 
 
: 
 
: 
 
 
: 
 
 
: 
 
: 
 

Suatu gagasan/kepercayaan/prinsip yang 
menjadi titik   tolak   gagasan-gagasan   atau 
perbuatan lainnya, yang kebenarannya sudah 
diterima. 
cabang   filsafat   yang   mempelajari   tentang 
hakikat nilai.  
cara berpikir atau cara mengambil kesimpulan 
yang bertolak dari pernyataan yang bersifat 
umum menuju ke pernyataan yang bersifat 
khusus. 
cabang   filsafat   yang   mempelajari   hakikat 
pengetahuan.  
karakteristik-karakteristik individu yang dibawa 
atau diturunkan dari orang tuanya.  
Proses saling berhubungan dan saling 
mempengaruhi yang terjadi antara warga suatu 
masyarakat atau komuniti. 
bentuk interaksi yang di dalamnya seseorang 
berperilaku terhadap orang lain sesuai dengan 
yang diharapkan kelompok. 
Cabang filsafat yang mempelajari tentang 
hakikat realitas. 
peralihan dari status sosial yang satu ke status 
sosial yang lainnya dalam suatu stratifikasi 
sosial. 
kecenderungan    atau   dorongan    pada   diri 
individu untuk melakukan suatu tindakan. 
pendidikan    yang   dilaksanakan    di   dalam 
keluarga. 
pendidikan yang dilaksanakan di sekolah. 
pendidikan   yang   dilaksanakan    di   dalam 
masyarakat (di luar keluarga dan sekolah). 
Misal: kursus, kejar paket A. 
Seseorang dikatakan melaksanakan peranannya 
jika  ia  melaksanakan   hak  dan kewajibannya. 
proses interaksi peserta didik dengan pendidik 
dan sumber belajar pada suatu  lingkungan 
belajar. 
sesuatu   yang   memberikan   petunjuk   atau 
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Stratiftkasi sosial 
 
 
Struktur sosial  
 
Tindakan sosial 
 

 
: 
 
: 
 
: 

menentukan     tentang bagaimana yang 
sebaiknya  atau  yang  seharusnya  mengenai 
sesuatu. 
suatu keadaan atau tindakan yang memperkuat 
kemungkinan   suatu respons tertentu akan 
muncul kembali dalam situasi yang sama. 
suatu  kumpulan  hak dan kewajiban dalam 
suatu kedudukan tertentu. 
suatu proses di mana individu (anak) belajar 
mempelajari berbagai peranan agar menjadi 
anggota yang berpartisipasi       dalam 
masyarakatnya 
pelapisan   yang   ada   di   dalam   masyarakat 
sehingga tiap anggota masyarakat menduduki 
status sosial tertentu. 
pola pengaturan status dan peran-peran yang 
saling berkaitan satu dengan lain. 
Perilaku individu yang dilakukan dengan 
mempertimbangkan dan berorientasi pada 
perilaku orang  lain  untuk mencapai  tujuan 
tertentu. 
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