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KATA SAMBUTAN

Dalam rangka memperlancar perkuliahan dan sekaligus memperkaya khasanah 
pengetahuan bagi para pendidik dan calon pendidik, yang saat ini sedang menimba 
ilmu di Pascasarjana Uhamka, maka salah satu upaya adalah dengan memberikan  
mata kuliah  Landasan Ilmu Pendidikan,  Tujuan utama adalah agar para guru dan 
calon guru dapat memahami dan menjiwai dasar-dasar kependidikan yang lengkap 
dalam usaha menjalankan tugasnya sebagai seorang guru.Permasalahan Pendidikan 
akan terus berlanjut sesuai dengan perkembangan zaman, begitu pula tantangan yang 
dihadapi dalam menajemen tata kelola lembaga pendidikan, hal ini dapat di atasi oleh 
para pendidik yang menguasai landasan ilmu pendidikan dengan baik dan benar 
sehingga akan mampu terus mengembangkannya. 

Salah satu indikator mutu sebuah perguruan tinggi ditentukan oleh jumlah 
dan mutu publikasi ilmiah, baik dalam bentuk buku maupun jurnal ilmiah nasional 
dan internasional. Dalam rangka pencapaian mutu tersebut, Visi, Misi, dan Renstra 
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, telah menetapkan mutu dan 
produktivitas penerbitan karya ilmiah, baik dalam bentuk artikel yang dimuat 
dalam berbagai jurnal nasional dan internasional bereputasi maupun dalam bentuk 
penerbitan buku. 

Saya menyambut baik upaya penulisan buku ini dengan judul “Meneropong 
Landasan Ilmu Pendidikan yang Hakiki” yang ditulis oleh Dr. Hj. Connie Chairunnisa, 
M.M. Dengan harapan dapat melancarkan proses pengajaran kepada para mahasiswa 
Pascasarjana Prodi Administrasi Pendidikan, seta dapat direalisasikan  pada saat 
mereka telah mengabdikan diri di dalam dunia pendidikan.

Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
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Akhirnya, semoga buku ini bermanfaat, dibaca dan dikaji secara luas, serta menjadi 
pemicu untuk penerbitan buku-buku tentang pendidikan selanjutnya. Sekali lagi, 
kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memprakarsai 
penerbitan buku ini.                                                                                

Jakarta,  2017

Rektor ,
                                                                                

                                    
Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd. 
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KATA PENGANTAR

Bismillahhirohman nirrohhim
Asalamu’alaikum Wr.Wb.

Alhamdulilaah hirrobil alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat dan hidayah Nya kepada kami dalam menyelesaikan penulisan 
buku ini.Shalawat serta salam kita kirimkan untuk nabi Muhammad SAW, keluarga 
dan para sahabatnya serta para pengikutnya yang setia menjalankan kewajibannya 
sampai akhir zaman.

Buku Landasan Ilmu Pendidikan ini, yang berjudul “Meneropong Landasan 
Ilmu Pendidikan yang Hakiki” terdiri dari 14 Bab, Bab 1 berisi tentang hakikat ilmu 
pendidikan dan Dasar Yuridis Formal dalam Pendidikan, Bab 2 berisi Keterkaitan 
antara Ilmu Pendidikan dengan Agama dan Filsafat serta Dasar-dasar Pemikiran di 
tinjau dari berbagai aspek, Bab 3 tentang Landasan Ilmu Pendidikan di lihat dari 
Ontologis, Epistemologis, Aksiologis, dan Kajian Sosiologi pendidikan, Bab 4 tentang 
Berbagai Aliran dan Komponen di dalam Pendidikan, Bab 5 tentang Mengenal 
Pendidikan Integrative, Inklusif, Segregatif, dan Perbedaan Individual Sebagai 
Landasan Penyelenggaraan Pendidikan, Bab 6 tentang Keberbakatan, Kreativitas 
dan Pengembangan Pendidikan Karakter, Bab 7 tentang Interaksi dan Komunikasi, 
serta Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi, Bab 8 tentang Pendidikan Seumur 
hidup dan Faktor yang mempengaruhi terhadap Hasil Pendidikan, Demokratisasi 
Pendidikan, Bab 9 tentang Index Pembangunan Manusia (IPM) dan Model Penilaian 
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dalam Sistem Pendidikan dalam upaya peningkatan Mutu Pendidikan, Bab 10 tentang 
Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Globalisasi dan Disiplin Pedagogik, 
Bab 11 tentang Peranan Pengelolaan dalam Pengadaan Sarana dan Prasarana Sebagai 
Dasar Kependidikan, Bab 12 belas tentang Perkembangan Pedagogik Transformatif, 
Ekonomi. Sosial, Politik, Motivasi dan Tahap Pengembangan Moral, serta Manajemen 
berdasarkan sasaran, Bab 13 tentang Pendidikan sebagai pondasi penunjang proses 
demokratis, dan Masyarakat Baru, dan Bab 14 tentang Moderenisasi dan Inovasi 
pendidikan’ Buku ini merupakan buku ajar, yang diharapkan dapat membantu dosen 
dan mahasiswa pascasarjana dimanapun berada khususnya di UHAMKA.

Akhirul kalam, semoga buku ini mendapat ridho dari Allah SWT.  

Jakarta, 2017 
          
Dr. Hj. Connie Chairunnisa, M.M.
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HAKIKAT ILMU PENDIDIKAN DAN DASAR 
YURIDIS FORMAL DALAM PENDIDIKAN

BAB 1

1.1. PENGERTIAN PENDIDIKAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Pengertian pendidikan menurut UURI No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS: 
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 di perlukan dirinya, masyarakat, 
bangsa dan negara.

Pendidikan disebut juga pedagogik (bahasa Yunani yaitu: bimbingan yang 
diberikan kepada anak, dan menurut John Dewey, pendidikan adalah proses 
pembentukan kecakapan-kecakapan Fondamental secara Intelektual dan Emosional 
kearah alam dan sesama manusia.

Ilmu pendidikan disebut juga pedagogik adalah ilmu khusus yang mempelajari 
pendidikan anak hingga mencapai kedewasaan (adult hood). Ilmu pendidikan 
(pedagogiek) lebih menitikberatkan kepada teori yaitu pemikiran tentang sistem 
pendidikan, tujuan pendidikan, materi pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, 
cara penilaian, cara penerimaan siswa, guru yang bagaimana.

Pandangan lain tentang pendidikan yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, 
mengatakan bahwa 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.

Pendidikan (pedagogik): lebih menitikberatkan kepada praktik yaitu menyangkut 
kegiatan belajar mengajar.
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Keduanya tidak dipisahkan secara jelas, dan harus dilaksanakan saling ber 
dampingan untuk meningkatkan mutu dan tujuan pendidikan.

1.2. KAJIAN MENGENAI HAKIKAT ILMU PENDIDIKAN YANG HAKIKI
Pendidikan merupakan proses interaksi manusia yang ditandai keseimbangan antara 
kedaulatan subjek didik dengan kewibawaan pendidik;
1. Pendidikan merupakan usaha penyiapan subjek didik menghadapi lingkungan 

yang mengalami perubahan yang semakin pesat;
2. Pendidikan merupakan upaya menyiapan subjek didik menghadapi lingkungan 

yang mengalami perubahan yang semakin pesat.
3. Pendidikan meningkatkan kualitas kehidupan pribadi dan masyarakat;
4. Pendidikan berlangsung seumur hidup (life long education)
5. Pendidikan merupakan kiat dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan 

dan teknologi bagi pembentukan manusia seutuhnya.
6. Hakikat landasan ilmu pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang nilai-

nilai kehidupan (ekonomi, estetis/keindahan, intelektual, sosial, politik, dan 
agama, dengan tujuan agar anak didik dapat mewujudkan/menikmati nilai-nilai 
kehidupan tersebut) artinya kelak dapat memiliki kekayaan harta, menghayati 
keindahan/kesenian, memiliki ilmu pengetahuan dan bertaqwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa.

 Berkaitan dengan produktivitas dalam konteks proses beberapa hal yang harus di 
pahami agar tercapai proses pendidikan yang optimal adalah: Hakikat pendidikan, 
subjek peserta didik, guru dan tenaga kependidikan, belajar mengajar dan 
kelembagaan, mengenai unsur-unsur tersebut Nuru Heryanto melalui Dadang 
Suhardan, 2008:12-13) menjelaskan bahwa:

a. Hakikat Pendidikan adalah:
1) Pendidikan merupakan proses interaksi manusiawi yang ditandai keseimbangan 

antara kedaulatan subjek didik dengan kewibawaan pendidik.
2) Pendidikan merupakan usaha penyiapan subjek didik menghadapi lingkungan 

yang mengalami perubahan yang semakin pesat.
3) Pendidikan meningkatkan kualitas kehidupan pribadi dan masyarakat.
4) Pendidikan berlangsung seumur hidup.
5) Pendidikan merupakan kiat dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan 

dan teknologi bagi pembentukan manusia seutuhnya.
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b. Hakikat Subjek Didik adalah:
1) Subjek didik bertanggungjawab atas pendidikannya sendiri sesuai dengan 

wawasan pendidikan seumur hidup.
2) Subjek didik memiiki potensi, baik fisik maupun psikologis yang berbeda-beda 

sehingga masing-masing subjek didik merupakan insan yang unik.
3) Sujek didik merupakan pembinaan individual serta perlakuan yang manusiawi.
4) Subjek didik pada dasarnya merupakan insan yang aktif menghadapi lingkungan 

hidupnya.

c. Hakikat Guru dan Tenaga Kependidikan adalah:
1) Guru dan tenaga kependidikan merupakan agen pembaharuan.
2) Guru dan tenaga kependidikan berperan sebagai pemimpin dan pendukung nilai-

nilai masyarakat.
3) Guru dan tenaga kependidikan sebagai fasilitator memungkinkan terciptanya 

kondisi yang baik bagi subjeki didik untuk belajar.
4) Guru dan tenaga kependidikan bertanggung jawab atas tercapainya hasil belajar 

subjek didik.
5) Guru dan tenaga kependidikan dituntut untuk menjadi contoh dalam pengelolaan 

proses belajar-mengajar bagi calon guru yang menjadi subjek didiknya.
6) Guru dan tenaga kependidikan bertanggung jawab secara profesional untuk terus- 

menerus meningkatkan kemampuannya.
7) Guru dan tenaga kependidikan menjunjung tinggi kode etik profesional.

d. Hakikat Belajar Mengajar, adalah:
1) Peristiwa belajar mengajar terjadi apabila subjek didik secara aktif berinteraksi 

dengan lingkungan belajar yang diatur oleh guru.
2) Proses belajar mengajar yang efektif memerlukan strategi dan media/teknologi 

pendidikan yang tepat.
3) Program belajar mengajar dirancang dan diimplikasikan sebagai suatu sistem.
4) Proses dan produk belajar perlu memperoleh perhatian seimbang di dalam 

pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar.
5) Pembentukan kompetensi profesional memerlukan pengintegrasian fungsional 

antara teori dan praktik serta materi dan metodelogi penyampaian.
6) Pembentukan kompetensi profesional memerlukan pengalaman lapangan yang 

bertahap, mulai dari pengenalan medan, latihan keterampilan terbatas sampai 
dengan pelaksanaan penghayatan tugas-tugas kependidikan secara lengkap aktual.

7) Kriteria keberhasilan yang utama dalam pendidikan pofesional adalah pendemons 
trasian penguasaan kompetensi.

8) Materi pengajaran dan sistem penyampaiannya selalu berkembang.
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e. Hakikat Kelembagaan, adalah:
1) LPTK merupakan lembaga pendidikan profesional yang melaksanakan pendidikan 

tenaga kependidikan dan pengembangan ilmu teknologi kependidikan bagi 
peningkatan kualitas kehidupan.

2) LPTK menyelenggarakan program-program yang relevan dengan kebutuhan 
masya rakat baik kualitatif maupun kuantitatif.

3) LPTK dikelola dalam suatu sistem pembinaan yang terpadu dalam rangka 
pengadaan tenaga kependidikan.

4) LPTK memiliki mekanisme balikan yang efektif untuk meningkatkan kualitas 
layanannya kepada masyarakat secara terus-menerus.

5) Pendidikan pra-jabatan guru merupakan tanggung jawab bersama antara LPTK 
dan sekolah-sekolah pemakai (calon) lulusan.

f.  Hakikat Landasan Ilmu Pendidikan, adalah: 
Hakikat Landasan Ilmu Pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang nilai-
nilai kehidupan (ekonomi, aestetis/keindahan, intelektual, sosial, politik dan 
agama, dengan tujuan agar anak didik dapat mewujudkan/menikmati nilai-nilai 
kehidupan tersebut (memiliki kekayaan harta, menghayati keindahan/kesenian 
memiliki ilmu pengetahuan dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa).

Landasan ilmu Pendidikan yang hakiki tidak hanya mempelajari nilai-nilai 
kehidupan (ekonomi, aestetis/keindahan, intelektual, sosial, politik dan agama), tetapi 
juga budi pekerti anak manusia, apalah artinya bila semua di dapat tetapi anak didik 
kita tidak mempunyai budi pekerti yang mulia, yang dilandasi oleh akhlak yang baik. 
Ulama besar yang pernah hidup dan melahirkan banyak buku adalah Prof.Dr.H.Abdul 
Malik Karim Amrullah, sering dipanggil dengan sebutan Buya Hamka, mengatakan 
di dalam salah satu bukunya yang berjudul Lembaga Budi(2016:19) bahwa di dalam 
usaha mempertinggi budi pekerti itu, akan ditemui penyakit budi. Bukan saja jasmani 
yang dapat ditimpa sakit, akan tetapi rohani atau jiwa pun dapat diserang penyakit 
budi. Para ahli Tasawuf menyebut budi yang muhlikat, yaitu yang membawa diri kita 
kepada kebiasaan, sehingga jiwa menjadi merana. Belum mati, nyawa belum berpisah 
dengan tubuh kita, namun jiwa telah lebih dahulu mati. Meskipun masih bernafas, 
namun hidup nya sudah tidak berarti lagi, sebab gengsinya sebagai anak manusia 
sudah jatuh, sehingga martabatnya turun menjadi binatang, hidupnya hanyak untuk 
makan dan minum, tidak mempunyai sejarah, tidak meninggalkan nama baik. Karena 
anak manusia itu jatuh dalam perjuangan, lantaran kejatuhan budi pekertinya. Inilah 
yang dinamakan oleh ahli tasawuf muhlikat.

Kemudian ahli tasawuf itu menyebutkan pula budi-budi baik yang dapat 
melepaskan iman dari pada kesengsaraan jiwa, karena berjuang di dalam hidupnya 
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mencapai tingkat kemanusiaan yang lebih tinggi. Perangai-perangai baik ini disebut 
munjiyat.

Pendapat Imam Al-Ghazali tentang tanda penyakit jiwa dan tanda sembuhnya, 
mengatakan bahwa penyakit yang ada pada jiwa dapat diobati dengan memberantas 
segala perangai buruk dan menegakkan perangai baik, serupa juga dengan badan 
dalam memberantas sakitnya dan mencapai kesehatannya. Setiap anggota badan 
mempunyai tugas nya sendiri. Kalau anggota itu tidak dapat lagi melakukan tugasnya, 
atau mulai kacau balau melakukan tugasnya, itu tandanya dia mulai sakit. Mata mulai 
sakit kalau dia tidak dapat melihat atau kabur penglihatannya. Tangan telah sakit kalau  
dia tidak dapat bekerja lagi atau menggigil kalau memegang sesuatu. Penyakit jiwa 
pun demikian, dan apabila dia tidak mampu lagi  menuntut ilmu menyelami hikmat 
rahasia alam atau makrifat, atau tidak cinta lagi, atau kurang cintanya kepada Allah, 
atau beribadah kepada Tuhan, atau telah lupa dan dia lalai, hingga tidak merasa lagi 
kepuasan batin karena Dzikrullah. 

Dia tidak merasa lagi bahwa itulah tujuan hidup yang sebenarnya (hakiki). Allah 
berfirman, “Tidaklah Aku jadikan jin dan manusia, melainkan untuk mengabdi 
kepada Ku” (QS adz-Dzariyat [51]: 56). Semua itu adalah alamat jiwa telah sakit.

Kelebihan dari anak manusia dari pada binatang bukanlah karena makan 
atau melihat. Akan tetapi karena manusia mempunyai kesanggupan meninjau 
dan merenungkan hakikat sesuatu. Asal segala sesuatu ialah dari Allah, dan yang 
menjadikan segala sesuatu itu adalah Allah. Meskipun segala sesuatu diketahui, tetapi 
ilmu pengetahuannya itu tidak sampai kepada makrifat akan Allah, sama artinya 
dengan tidak mengetahui apa-apa. Adapun tanda-tanda bahwa jiwa mulai sehat 
kembali sesudah diobati dengan mengeluarkan harta dan menafkahkannya menurut 
yang pantas, sehingga tidak sampai kepada boros. Karena yang dikehendaki dalam 
menenggakkan budi adalah jalan tengah di antara keborosan dan kelainan. Oleh karena 
itu jalan tengah sangat sulit ditempuh niscaya orang yang mendapat kan jalan lurus 
dan tengah (Shirathal Mustaqim) itu di dunia ini, wajib berusaha berjalan di atas jalan 
lurus itu. Namun jarang yang terlepas dari ujian angina badai itu. Namun jarang yang 
terlepas dari ujian angin badai itu. Sedikit saja hati tercondong, sulit melepaskan diri.

Istiqamah, jalan lurus dan tetap, tidak membelok ke kanan dan ke kiri, setiap insan 
wajib untuk selalu berusaha, sitidaknya mendekati istiqamah.

1.3 ALASAN PERLUNYA PENDIDIKAN
Ilmu pendidikan merupakan ilmu pengetahuan rohani, karena situasi pendidikan 
berdasar atas tujuan manusia, tidak membiarkan anak kepada keadaan alamnya 
melainkan memandang sebagai makhluk susila, dan akan dibawa kearah manusia yang 
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berbudaya. Dengan demikian ilmu pendidikan termasuk ilmu pengetahuan empiris, 
karena objeknya adalah situasi pendidikan yang terdapat pada dunia pengalaman. 
Berdasarkan hal-hal tersebut diperlukan berbagai alasan perlunya pendidikan, yaitu:
1. untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana tertuang di 

dalam pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa tujuan kita membentuk NKRI 
untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. pentingnya peranan pendidikan dalam kehidupan bermasyarakat guna 
pengembangan sumber daya manusia (human resources development)

3. untuk mewujudkan masyarakat yang madani, yaitu masyarakat yang adil dan 
makmur dengan supremasi hukum masyarakat madani adalah bentuk yang ideal 
dari suatu masyarakat demokratis.

4. untuk mewujudkan manusia yang berkualitas guna menghadapi persaingan 
globalisasi. 
Kata pendidikan bagi orang awam atau pembaca umumnya langsung akan 

mengkaitkan dengan masalah sekolah dalam arti pertemuan antara guru dan murid. 
Sehingga orang tua merasa berkewajiban untuk mendidik anaknya baik langsung 
ataupun tidak langsung lewat guru di sekolah.

Mengapa pendidikan itu penting?
Hal ini dapat di lihat dari dua aspek kepentingan, yaitu:
1) Aspek kepentingan anak:

Anak adalah makhluk yang sedang tumbuh dan berkembang, oleh karena itu 
pendidikan penting sekali karena mulai sejak bayi belum dapat berbuat apa-apa 
untuk kepentingan dirinya, baik untuk mempertahankan hidup maupun untuk 
merawat diri, semua kebutuhan anak tersebut tergantung dari ibu/orang tuanya.
Bila kita amati dan bandingkan dengan anak hewan, misalnya ayam dalam 
waktuyang relatif singkat si anak ayam sudah mampu untuk jalan dan makan 
sendiri, tidak demikian halnya dengan anak manusia sangat memerlukan bantuan, 
tuntunan, pelayanan, dorongan dari kedua orang tuanya, demi mempertahankan 
hidup dengan mendalami belajar setahap demi setahap untuk memperoleh 
kepandaian, keterampilan, dan pembentukan sikap dan tingkah laku sehingga 
lambat laun dapat berdiri sendiri yang semuanya itu memerlukan waktu yang 
cukup lama.

2) Aspek kepentingan orang tua:
Pendidikan adalah karena dorongan orang tua, yaitu hati nuraninya yang teramat 
dalam yang mempunyai sifat kodrati untuk mendidik anaknya baik dalam segi 
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fisik sosial emosional, maupun intelegensinya agar memperoleh keselamatan, 
kepandaian, agar mendapat kebahagian hidup yang mereka idam-idamkan, 
sehingga ada tanggung jawab moral atas hadirnya anak tersebut yang diberikan 
oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat dipelihara dan dididik dengan sebaik-
baiknya. Hal ini harus dilakukan dengan rasa kasih sayang. 
Dari kedua aspek tersebut di atas terdapat langkah-langkah yang mengikutinya 
agar anak dapat sampai kepada tujuan yaitu agar anak dapat berdiri sendiri, yaitu:
1) Adanya perawatan dan pemeliharaan tubuh bagi anak, yang cukup kesehatan 

anak, perlindungan dan pengaruh cuaca maka anak harus diberi pakaian, 
makanan, dan minuman.

2) Tambah besar tubuh dan usia anak, maka tambah pula keperluan belajarnya 
baik untuk pembentukan sikap pengetahuan dan keterampilannya.

Menurut Langeveld, pendidik itu dapat dimulai sejak anak didik mengenal 
kewibawaan. Anak ini kira-kira berusia 3 tahun, sebelum ini anak hanya dapat 
diberikan pembiasaan, setelah dewasa (baik jasmani maupun rohaninya), pendidikan 
itu dapat diakhiri. 

Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu dimulai sejak anak dilahirkan dan 
berakhir setelah ia meninggal dunia. Jadi pendidikan itu berlangsung seumur hidup.

Di dalam GBHN/1973 dapat dirumuskan, bahwa pendidikan pada hakikatnya 
adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam 
maupun di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup.

1.4. PERBEDAAN ANTARA PENDIDIKAN, PEMBELAJARAN
 PENGAJARAN DAN PELATIHAN
a) Pendidikan:

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa pendidikan itu adalah usaha sadar 
dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 
agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 
kekuatan spirittual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 
negara.

b) Pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk 
memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan, dan dari 
hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.

c) Pengajaran (Onderwijs) adalah: pendidikan dengan cara memberi ilmu atau 
pengetahuan serta juga memberikan kecakapan (keterampilan) kepada peserta 
didik.
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d) Pelatihan, adalah: setiap kejuruan atau profesi memerlukan kejuruan, 
keterampilan, dan pengetahuan yang dikumpulkan selama beberapa waktu oleh 
seseorang yang dilalui melalui proses pelatihan, pelatihan diberikan pada saat 
akan memulai pekerjaan, dan pelatihan selanjutnya sesudahnya.

1.5 PERBEDAAN ANTARA PENDIDIKAN DENGAN ILMU TERAPAN 
 DAN ILMU LAINNYA
Pendidikan lebih bersifat teoritis dan formal, sedangkan ilmu terapan lebih bersifat 
praktis dan informal, ilmu-ilmu lainnya yang berkembang antara lain filsafat 
pendidikan dan pedagogik, saat ini lebih condong kepada pedagogik praktis namun 
analisis antropologi anak lebih memenuhi kebutuhan pendidikan dari pada penerapan 
ilmu-ilmu sosial, ataupun psikologi/biologi/fisiologi. Sebabnya ialah karena ilmu-ilmu 
sosial ataupun menganalisis perilaku dalam hubungan kemasyarakatan, sedangkan 
filsafat pendidikan tidak mempengaruhi hak pedagogik untuk menjadi ilmu yang 
otonom.

Sedangkan perluasan pedagogik praktis lebih memperjelas kebutuhan praktik 
pendidikan atas ilmu yang mempelajari persoalan mendasar tentang kualitas mendidik 
dan relevansinya dengan belajar aktif.

Pendidikan sebagai upaya manusia untuk manusia adalah aspek dan hasil 
budaya terbaik yang mampu disediakan setiap generasi komunitas manusia untuk 
kepentingan generasi muda agar melanjutkan kehidupan dan cara hidup mereka 
dalam konteks sosio-budaya itu pula. Setiap masyarakat pluralistik di zaman modern 
sewajarnya berharap dapat menugaskan kelompok warganya yang terpilih sebagai 
pendidik, untuk melaksanakan tugas pembinaan pribadi manusia dari generasi peserta 
didik bagi kepentingan kelanjutan (regenerasi) dari masing-masing masyarakat yang 
bersangkutan.

Ilmu filsafat yang dirintis dan dikembangkan oleh para ahli piker secara lengkap di 
Eropah sejak zaman Yunani Klasik antara lain melalui ahli pikir Islam pada dasarnya 
berisi empat pokok berpikir (dasar-dasar permasalahan):
(a) Teori kenyataan (metafisika/ ontology)
(b) Teori pengetahuan (epistemology) termasuk logika
(c) Teori nilai/ norma (aksiologi), dan
(d) Teori filsafat hakikat manusia (antropologi kefilsafatan)
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1.6 PENDIDIKAN SEBAGAI SUATU SISTEM, CIRI-CIRI SISTEM 
a) Pendidikan sebagai suatu sistem: 

Sistem adalah suatu model berpikir atau suatu cara memandang sekolah, misalnya 
dapat dipandang sebagai bagian dari perumahan yang khusus dipakai untuk belajar 
oleh para siswa. Atau sekolah itu dapat juga dipandang sebagai satu kesatuan 
tempat belajar para siswa yang mempunyai kaitan dengan lingkungannya. Cara 
memandang yang kedua inilah yang disebut cara memandang secara sistem atau 
memikirkan sekolah itu sebagai sistem.
 Agar lebih jelas, kita bahas tentang apa sesungguhnya sistem itu. Sistem 
adalah suatu kesatuan yang utuh dengan bagian-bagiannya yang tersusun secara 
sistematis, yang mempunyai relasi satu dengan yang lain, dan sesuai dengan 
konteksnya (Immegart, 1972:5). 
  Pendidikan sebagai suatu sistem adalah merupakan satu kesatuan yang 
utuh dengan bagian-bagiannya yang berinteraksi satu sama lain. Pendekatan 
sistem merupakan suatu cara yang memandang pendidikan secara menyeluruh 
dan sistematik, tidak parsial atau fragmentaris. Pendidikan sebagai suatu kesatuan 
yang utuh dengan bagian-bagiannya yang berinteraksi satu sama lain. 
 Sekolah atau pendidikan bila ia dipandang sebagai sistem, maka ia termasuk 
sistem terbuka. Begitupula halnya dengan manajemen. Sistem terbuka artinya 
bahwa sekolah, atau pendidikan itu tidak mengisolasikan diri dari lingkungannya 
melainkan selalu mengadakan kontak hubungan dan kerjasama. Lawan dari 
sistem terbuka adalah sistem tertutup, yang kebanyakan ada pada benda-benda 
elektronik, misalnya jam tangan, kipas angin, komputer, dan sebagainya. 
 Pendidikan sebagai suatu sistem terbuka sebagaimana yang dijelaskan di 
atas, terikat pada suatu sistem, baik berupa supra sistem yaitu sistem yang lebih 
besar (lingkungan) maupun sistem itu sendiri sebagaimana dalam (Gambar 
1.1) yang langsung terkait dengan institusi di mana sistem itu berada yang akan 
menerima (input), dan mengeluarkan (output). Input dimaknai sebagai masukan 
untuk sebuah sistem yang disesuaikan dengan sistem yang ada, khususnya 
sistem pendidikan. Kemudian output dimaknai beberapa masukan diproses dan 
menghasilkan suatu yang mempunyai klasifikasi atau yang diharapkan sebagai 
output terbaik, yaitu kualitas pendidikan yang kompetitif.
 Pendidikan sebagai suatu sistem, adalah merupakan satu kesatuan yang utuh 
dengan bagian-bagiannya yang berinteraksi satu sama lain, pendekatan sistem 
merupakan suatu cara yang memandang pendidikan secara menyeluruh dan 
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sistematik, tidak parsial atau fragmentaris. pendidikan sebagai suatu kesatuan 
yang utuh dengan bagian-bagiannya yang berinteraksi satu sama lain. Ciri-
cirinya pendidikan dapat digambarkan sebagai kesatuan subsistem-subsistem dan 
membentuk suatu sistem yang utuh.

b. Ciri-ciri sistem:
Ciri-ciri sistem menurut Made Pidarta (2004:23) adalah sebagai berikut:
1) Merupakan suatu kebulatan
2) Mempunyai bagian-bagian yang disebut subsistem, sub-subsistem, dan 

seterusnya sampai dengan bagian yang terkecil yang disebut komponen.
3) Bagian-bagian itu mempunyai relasi satu dengan yang lain, yang bila salah 

satu atau beberapa bagian rusak akan mengganggu sistem, dan
4) Selalu berada pada konteksnya yaitu lingkungannya atau latar belakangnya.
Sekolah atau pendidikan bila ia dipandang sebagai sistem, maka ia termasuk 
sistem terbuka. Begitupula halnya dengan manajemen. Sistem terbuka artinya 
bahwa sekolah, atau pendidikan itu tidak mengisolasikan diri dari lingkungannya 
melainkan selalu mengadakan kontak hubungan dan kerja sama. Lawan dari 
sistem terbuka adalah sistem tertutup, yang kebanyakan ada pada benda-benda 
elektronik, misalnya jam tangan, kipas angin, komputer, dan sebagainya. 

1.7 MODEL SISTEM PENDIDIKAN
Model sistem pendidikan nasional terdiri atas tiga subsistem yaitu subsistem 
pendidikan formal, sub sistem pendidikan non-formal, dan sub sistem pendidikan in-
formal. Semua sub sistem ini berkaitan dan saling menopang antara satu dengan yang 
lainnya. Setiap sub sistem memiliki kedudukan yang sama dalam sistem pendidikan 
nasional yang merupakan dasar yuridis Pendidikan nasional. Keterkaitan antara ketiga 
subsistem pendidikan tersebut dapat dilihat dalam Gambar 1.1.

 

Pendidikan
Non-formal

Berpusat
Dilingkungan 
Masyarakat/

Lembaga

Berpusat
Dilingkungan 

Keluarga

Berpusat
Dilingkungan 

Sekolah

Tri Pusat/Tri Kondisi
Pendidikan

Pendidikan
Non-formal

Pendidikan
Non-formal

Sistem Pendidikan Nasional

Gambar: 1.1. Keterkaitan antara ketiga subsistem (Djuju Sudjana:2003:28)
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Berdasarkan Gambar 1.1. di atas, Pendidikan Nasional membina dan mengembangkan 
subsistem pendidikan formal, nonformal, dan informal. 

Pendidikan formal menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, 
merupakan bagian dari pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan. 
Pendidikan formal berjenjang sejak sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi, 
memiliki aturan yang khusus dan seragam untuk setiap jenjang, bertingkat, mempunyai 
persyaratan yang ketat, dan pada umumnya berorientasi akademik, dan berpusat di 
lingkungan sekolah.

Sejalan dengan adanya perbedaan karakteristik antara pendidikan formal dengan 
Pendidikan non formal. Penyelenggaraan program pendidikan formal pada umumnya 
memperoleh kritik dalam tiga segi yaitu biayanya yang mahal, kurang relevansi dengan 
kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, serta fleksibilitasnya kurang. Mahalnya biaya 
penyelenggaraan pendidikan formal disebabkan oleh waktu belajar yang lama dan 
terus menerus, pengelolaan pendidikan yang sentralistik, persyaratan tenaga guru dan 
tenaga kependidikan lainnya yang profesional, dan penggunaan sumber daya secara 
intensif.

Kurangnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat disebabkan 
oleh kurikulum yang lebih bersifat akademis, menyamaratakan peserta didik, lebih 
berorientasi pada kelembagaan tingkat atas, dan cenderung terpisah dari kehidupan 
masyarakat sekitarnya.

Rendahnya fleksibilitas pendidikan formal disebabkan oleh bentuk da nisi 
programnya yang konvensional, kepercayaan yang berlebih-lebihan terhadap dominasi 
sekolah dan pengaruh pendidik (guru), serta pengawasan yang seragam secara nasional. 
Singkat kata, segi mahalnya biaya, kurangnya relevansi, dan rendahnya fleksibilitas 
menjadi masalah yang terus-menerus dihadapi oleh pendidikan formal.

Pendidikan nonformal, menurut The South East Asian Ministery of Education 
Organization (SEAMEO, 1971), adalah setiap upaya pendidikan dalam arti luas 
yang didalamnya terdapat komunikasi yang teratur dan terarah, diselenggarakan di 
luar subsistem pendidikan formal, sehingga seseorang atau kelompok memperoleh 
informasi, latihan, dan bimbingan sesuai dengan tingkatan usia dan kebutuhan 
hidupnya. Tujuannya ialah untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan 
dan nilai-nilai yang memungkinkan bagi seseorang atau kelompok untuk berperan serta 
secara efisien dan efektif dalam lingkungan keluarganya, pekerjaannya, masyarakat, dan 
bahkan negaranya. Satuan pendidikan nonformal meliputi kelompok belajar, kursus-
kursus, dan satuan pendidikan lainnya yang sejenis, yaitu antara lain panti latihan, 
pusat magang, pusat penyuluhan, gerakan pramuka, kelompok bermain, taman anak, 
sanggar padepokan, majelis ta’lim, pesantren, dan kegiatan pendidikan melalui media 
massa yang diselenggarakan oleh lembaga dan masyarakat, dan berpusat di lingkungan 
masyarakat/lembaga.
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Asas-asas pendidikan nonformal mencakup asas kebutuhan, asas pendidikan 
sepanjang hayat, asas relevansi dengan pembangunan masyarakat, dan asas wawasan 
ke masa depan. Dari keempat asas tersebut dapat dipahami sebagai berikut:
(1) Asas kebutuhan meliputi kebutuhan hidup manusia (human needs), kebutuhan 

Pendidikan (educational needs), dan kebutuhan belajar (learning needs). Kebutuhan 
hidup adalah jarak antara kebutuhan fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan 
aktualisasi diri yang dimiliki saat ini dengan kebutuhan tersebut yang diharapkan 
terpenuhi. Kebutuhan Pendidikan adalah jarak antara tingkat Pendidikan atau 
kemampuan saat ini (dasain) dengan tingkat Pendidikan atau kemampuan 
yang seharusnya atau diharapkan dipenuhi (dasolin). Kebutuhan belajar adalah 
pernyataan tentang pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai tertentu yang 
hendak dipenuhi melalui kegiatan pendidikan nonformal.

(2) Pendidikan sepanjang hayat (life long education) adalah prinsip bahwa pendidikan 
dilakukan sepanjang hayat dengan keserasian antara pendidikan formal, 
nonformal, dan informal. Pendidikan sepanjang hayat adalah upaya sadar untuk 
menumbuhkan kegiatan belajar sepanjang hayat (life long learning).

(3) Relevansi dengan pembangunan masyarakat merupakan wilayah utama pendidikan 
nonformal. Fungsi pendidikan nonformal adalah untuk membelajarkan sumber 
daya manusia (human resource development) sebagai subjek pembangunan 
masyarakat sehingga mereka memiliki budaya berorganisasi (community 
organization) dan pengembangan ekonomi (economic development) di masyarakat 
baik pedesaan maupun perkotaan.

(4) Wawasan ke masa depan (futures oriented) mengandung makna bahwa pendidikan 
nonformal adalah upaya mempersiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, 
pembelajaran, dan pelatihan bagi peranan peserta didik pada masa depan.
Pendidikan informal adalah proses yang berlangsung sepanjang usia sehingga 

setiap orang memperoleh nilai, sikap, keterampilan dan pengetahuan yang bersumber 
dari pengalaman hidup sehari-hari, pengaruh lingkungan termasuk di dalamnya adalah 
pengaruh kehidupan keluarga, hubungan dengan tetangga, lingkungan pekerjaan 
dan permainan, pasar, perpustakaan, dan media massa, dan berpusat di lingkungan 
keluarga.

Keterkaitan antara ketiga lingkungan pendidikan ini dibina dan dikembangkan 
atas prinsip konsistensi, kontinuitas dan konvergensi (Tri-Kondisi). Prinsip konsistensi 
memberi arah bahwa kegiatan pendidikan di tiga lingkungan itu berjalan serasi, 
senyawa, dan saling menunjang. Prinsip kontinuitas mempunyai makna bahwa 
pendidikan di ketiga lingkungan itu berhubungan erat antara satu dengan yang 
lainnya dan berkesinambungan. Kegiatan pendidikan di lingkungan sekolah selalu 
berhubungan dengan pendidikan di lingkungan masyarakat dan lingkungan kerja, 
serta lingkungan keluarga. Prinsip konvergensi menekankan bahwa tujuan pendidikan 
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di tiga lingkungan itu mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan nasional. Tri-
Pusat dan Tri-Kondisi Pendidikan ini mempunyai akan yang kuat pada budaya bangsa 
Indonesia, sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan yang dikembangkan dalam 
pendidikan nasional.

Perkembangan belajar yang berpusat di tiga lingkungan itu mempunyai hubungan 
dengan hasil analisis situasi pendidikan oleh kelompok kerja Michigan Stage University 
(MSU). Di dalam laporan MSU (1979) menggolongkan situasi pembelajaran ke dalam 
empat kategori. Pertama, situasi pembelajaran secara kebetulan (incidental situation). 
Proses belajar dalam situasi ini tanpa disadari oleh seseorang atau peserta didik. Kedua, 
situasi pembelajaran informatif (informative situation). Dalam situasi seperti ini, proses 
belajar terjadi sebagai usaha yang disadari dan disengaja oleh salah satu pihak, pendidik 
atau peserta didik, dan bukan karena kesenjangan dari kedua pihak. Ketiga, situasi 
pendidikan nonformal yang disengaja (deliberatively out of school situation). Situasi 
seperti ini mencakup semua kegiatan pembelajaran di luar lingkungan pendidikan 
formal, yang ditandai oleh adanya kesenjangan dari pihak pendidik dan pihak peserta 
didik. Keempat, situasi pembelajaran yang telah mapan di sekolah (established 
situation). Kegiatan pembelajaran berjalan sebagaimana dilakukan di sekolah-sekolah 
yang mapan dewasa ini, berlangsung dengan kesengajaan dari pihak yang berinteraksi, 
yaitu pendidik dan peserta didik.

Supra Sistem
(Lingkungan)

Feedback (Umpan Balik)

Sistem
OutputInput

Gambar: 1.2. Hubungan Input dan Output dalam suatu Sistem Pendidikan 
(Sumber: diolah dari Syaiful Sagala, 2008: 183)

1.8 DASAR YURIDIS PENDIDIKAN NASIONAL
Pengertian pendidikan menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas: 
pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 
dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 
dirinya untuk memilki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 
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kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 
bangsa dan negara.

Dasar pendidikan nasional dapat diklasifikasikan menjadi: Dasar ideal pendidikan 
nasional adalah pancasila, yang membentuk warga negara berjiwa pancasila: ketuhanan 
yang maha esa; kemanusiaan yang adil dan beradap; persatuan Indonesia; kerakyatan 
yang dipiimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Dasar konstitusional pendidikan nasional adalah Undang-Undang Dasar 
1945 Pasal 31, ayat 1 dan ayat 2 (tiap warga berhak mendapat pengajaran). 3 dasar 
operasional, adalah:

Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 JO.UU No.4 Tahun 1950 JO UU No. 12 Tahun 
1954, judul tentang dasar dasar pendidikan dan pengajaran TAP MPR 11/MPR/1978, 
tentang P-4.TAP MPR NO.IV/MPR/1983 tentang garis-garis besar haluan negara 
keputusan presiden No.145 Tahun 1965 tentang nama dan rumusan induk sistem 
pendidikan nasional.

(1). Dasar Pendidikan Nasional
Dasar adalah landasan tempat berpijak, atau sandaran dari pada dilakukannya suatu 
perbuatan, dengan demikian yang dijadikan landasan atau sandaran suatu perbuatan 
itu sudah ada dan mempunyai kekuatan hukum tidaklah dapat dibenarkan suatu 
tindakan/usaha yang berpijak pada landasan yang dicari-cari alasannya untuk 
kepentingan pribadi atau golongan rumusan pengertian tentang pendidikan nasional 
menurut Ki Hajar Dewantara, adalah: “pendidikan yang beralasankan garis hidup 
dari bangsanya (cultureel nasional) dan ditujukan untuk keperluan perikehidupan 
(maatschap peliijk) yang dapat mengangkat derajat negara dan rakyatnya, agar dapat 
bekerja bersama-sama dengan lain-lain bangsa untuk kemuliaan segenap manusia di 
seluruh dunia pelaksanaan pendidikan di Indonesia sudah terdapat dasar hukumnya 
baik pendidikan umum maupun pendidikan agama, baik negeri maupun swasta dan 
baik yang formal maupun non formal. 

(2). Dasar Pengelolaan Pendidikan
Dasar pengelolaan pendidikan meliputi: 
(a) Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas: Bab vi jalur, jenjang 

dan jenis pendidikan: (Pasal 23) ayat (1): jalur pendidikan terdiri atas pendidikan 
formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi, (Pasal 24) 
jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, 
dan pendidikan tinggi. (Pasal 25) jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, 
kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.
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(b) Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen: (Pasal 2, ayat 
1) guru adalah pendidik profesional dalam tugas utama mendidik, mengajar, 
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik 
pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 
pendidikan menengah. (Pasal 2 ayat 2) dosen adalah pendidik profesional dan 
ilmuwan dengan tugas mentransfromasikan, mengembangkan dan me nyebar 
luaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, 
dan pengabdian kepada masyarakat.

(c) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan pada bab-2, Pasal 2, (alenia 1) lingkup Standar Nasional Pendidikan 
terdiri dari: 1) Standar Isi; 2) Standar proses; 3) Standar kompetensi lulusan; 4) 
Standar pendidik dan tenaga kependidikan; 5) Standar sarana dan prasarana; 6) 
Standar pengelolaan; 7) Standar pembiayaan dan ; 8) Standar penilaian Pendidikan. 
Lebih lanjut pada Pasal 3 disebutkan bahwa standar nasional pendidikan berfungsi 
sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pendidikan 
dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

(d) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, berfungsi 
dan bertujuan sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 2 berfungsi mengupayakan 
perluasan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi 
setiap warga negara Indonesia, serta bertujuan memberikan pendidikan minimal 
bagi warga negara Indonesia untuk mengembangkan potensi dirinya agar dapat 
hidup mandiri dalam masyarakat, atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang 
lebih tinggi. Penyelenggaraan wajib belajar (Pasal 3) pada jalur formal dilaksanakan 
minimal pada jenjang pendidikan dasar (SD, SMP dan yang sederajat). Sedangkan 
yang non formal dilaksanakan melalui program paket A, dan paket B, serta bentuk 
lain yang sederajat.

 Penyelenggaraan wajib belajar pada jenjang pendidikan informal dilaksanakan 
melalui pendidikan keluarga dan/atau Pendidikan lingkungan.

(e) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, 
menyebutkan di dalam Pasal 2 bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung 
jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

(f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan kedinasan, 
yang dijelaskan pada Pasal 2 berfungsi meningkatkan kemampuan dan 
keterampilan pegawai negeri dan calon pegawai negeri.

(3) Peraturan Pemerintah RI Tentang Guru dan Dosen Serta Standar 
Nasional Pendidikan

PPRI No. 74 Tahun 2008 tentang guru, Pasal 3 (ayat2) kompetensi guru meliputi 
kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 
profesional yang diperoleh melaui pendidikan profesi.
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PPRI No. 37 Tahun 2009 tentang dosen, Pasal 2 dosen wajib memiliki kualifikasi 
akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memenuhi 
kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta 
memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan Nasional.

UU RI No.14/2005: Pasal 2 (profesional guru dengan sergur), Pasal 3 (Profesional 
Dosen Dibuktikan Dengan Serdos).

(4.)  Dasar Hukum Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal
Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: Bab XIV 
Pengelolaan Pendidikan, pasal 52 ayat (1) Pengelolaan satuan Pendidikan nonformal 
dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 53 ayat (1) Penyelenggaraaan dan/atau satuan pendidikan formal yang di 
dirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum Pendidikan.

Pasal 62 ayat (1) Setiap pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib 
memperoleh izin pemerintah atau pemerintah daerah. Ayat (2) Syarat-syarat untuk 
memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi Pendidikan dan 
tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, 
system evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan. Ayat (3) 
pemerintah atau pemerintah daerah memberi atau mencabut izin pendirian satuan 
pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal dan 
informal sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 66 Undang-Undang No. 
20/2003 tentang Sisdiknas pada Pasal 66, ayat (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, 
Dewan Pendidikan dan Komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan atas 
penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis Pendidikan sesuai dengan 
kewenangan masing-masing.

PP RI No. 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan 
Pasal 200: ayat (2): 
1. Lembaga Kursus dan Lembaga Pelatihan;
2. Kelompok Belajar;
3. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
4. Majelis Taklim, 
5. Pendidikan anak Usia Dini Jalur Non Formal
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Pasal 216: pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang 
berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pasal 217 (ayat 1): hasil pendidikan informal dapat dihargai setara dengan hasil 
pendidikan non-formal dan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi 
standar nasional pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau 
pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

Pasal 218: pendidikan jarak jauh (Pasal 2) pendidikan jarak jauh memiliki 
karakteristik terbuka, belajar mandiri, belajar tuntas, menggunakan teknologi 
informasi dan komunikasi, dan/atau menggunakan teknologi pendidikan lainnya.
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Keterkaitan Antara Ilmu Pendidikan 
Dengan Agama dan Filsafat Serta Dasar-
Dasar Pemikiran Ditinjau dari Berbagai 
Aspek

BAB 2

2.1 KAJIAN MENGENAI KETERKAITAN ANTARA ILMU
 PENDIDIKAN DENGAN AGAMA
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. (UU No. 20/2003 sikdiknas).

Ilmu pendidikan adalah ilmu yang mempelajari pendidikan anak hingga mencapai 
kedewasaan (adulthood).

Tujuan pendidikan menurut agama Islam adalah membentuk manusia supaya 
sehat, cerdas, patuh, dan tunduk kepada perintah tuhan serta menjauhi larangan-
larangannya, sehingga dapat berbahagia hidupnya lahir dan batin.

Dasar ilmu pendidikan adalah: nilai-nilai kehidupan (ekonomi, intelektual, sosial, 
aestetis/keindahan, politik, dan agama). Tujuan: agar anak didik dapat mewujudkan/
menikmati nilai-nilai kehidupan tersebut: memiliki kekayaan harta, menghayati 
keindahan/kesenian, memiliki pengetahuan luas, berwatak sosial, berperan dalam 
bidang kekuasaan, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Keterkaitannya sangat erat antara ilmu pendidikan dengan agama di dalam semua 
agama mengajarkan kebaikan dan kebenaran, agama tanpa ilmu pengetahuan akan 
sulit untuk mencapai tujuan (pincang), sedangkan ilmu pengetahuan tanpa agama, 
akan menjadi buta (blind) karena tidak tahu arahnya mau kemana.

Untuk mendapatkan kebahagian dunia dan akhirat seorang manusia harus belajar 
agama dan belajar ilmu pendidikan/pengetahuan.
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Keterkaitan ilmu pendidikan dengan agama Islam, adalah sangat erat. Islam itu 
sebenarnya adalah agama Allah yang diturunkan kepada para Rasul/Nabi sejak Nabi 
Adm ss. Sampai kepada Nabi/Rasul Muhammad SAW, yang berisikan ajaran tentang 
tata hidup dan kehidupan umat manusia.

Apabila para Nabi/Rasul sebelum Muhammad SAW. Ajaran agamanya berwujud 
prinsip-prinsip (pokok-pokok) yang isi dan pelaksanaannya sesuai dengan keadaan 
dan kebutuhan umat/daerah tertentu, maka pada masa Nabi/Rasul Muhammad SAW. 
Prinsip-prinsip (pokok-pokok) ajaran disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan 
umat secara keseluruhan dan berlaku pada segala masa dan tempat.

Islam sebagai nama agama untuk masa sekarang adalah untuk nama agama yang 
di bawa oleh Nabi/Rasul Muhammad SAW, sedangkan agama sebelumnya sudah 
dibangsakan dengan nama daerah (negara) atau bangsa atau pembawa agama.

Agama Islam yang diturunkan kepada Nabi/Rasul Muhammad SAW adalah 
agama yang ajaran-ajarannya melengkapi/menyempurnakan ajaran-ajaran agama yang 
dibawa oleh para Nabi/Rasul sebelumnya. Agama Islam mengatur hubungan manusia 
dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam sekitarnya 
yang menyangkut bidang aqidah, syari’ah dan akhlak (Iman, Islam dan Ihsan).

Ajaran agama Islam memuat tentang hidup dan kehidupan manusia seluruhnya, 
maka nama Islam pemakaiannya untuk agama yang diturunkan kepada Nabi/Rasul 
Muhammad SAW.

Allah berfirman yang artinya: “Sesungguhnya agama disisi Allah ialah Islam” (QS.
Ali Imron: 19)

Firman Allah tersebut menyatakan bahwa islam sebagai agama adalah yang dibawa 
oleh Nabi/Rasul Muhammad SAW, karena agama-agama sebelumnya tidak berlaku 
lagi setelah turun ajaran agama yang dibawa oleh Nabi/Rasul Muhammad SAW.

Penegasan tersebut sesuai dengan firman Allah SWT, yang artinya adalah: “Barang 
siapa mencari agama selain Islam, maka tidaklah sekali-kali diterima yang demikian 
itu dari padanya, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi”(Ali 
Imron:85)

Karena agama Islam tersebut memuat ajaran tentang tata kehidupan yang meliputi 
seluruh aspek kehidupan manusia, maka berarti ajaran Islam berisikan pedoman-
pedoman pokok yang harus digunakan dan untuk menyiapkan kehidupan yang 
sejahtera di dunia sekarang ini dan di akhirat nanti. Dengan demikian berarti bahwa 
ruang lingkup ajaran agama Islam itu luas sekali, meliputi seluruh aspek kehidupan 
manusia.

Definisi tentang pendidikan Islam menurut Zuhairini melalui Abu Ahmadi 
(2007:111) “Pendidikan agama berarti usaha-usaha secara sistematis dan pragmatis 
dalam membantu anak didik agar supaya mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam.
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Keluarga adalah sebagai alam pendidikan pertama (dasar), karena anak lahir dalam 
pemeliharaan orang tua dan dibesarkan di dalam keluarga. Orang tua tanpa ada orang 
yang memerintah langsung memikul tugas sebagai pendidik, baik sebagai pemelihara, 
sebagai pengasuh, sebagai pembimbing, sebagai pembina maupun sebagai guru dan 
pemimpin terhadap anak-anaknya. Ini adalah tugas kodrati dari tiap-tiap manusia 
sebagai orang tua.

Anak mengisap norma-norma pada anggota keluarga, baik ayah, ibu, maupun 
kakaknya, bahkan orang-orang yang berada di sekelilingnya.

Pendidikan agama berpangkal dalam keluarga; Anak yang masih kecil dalam 
keadaan fitrah, masih menerima segala pengaruh dan cenderung kepada setiap hal 
yang yang tertuju kepadanya. Oleh karena itu, orang tua di dalam keluarga harus dan 
merupakan kewajiban qodrati untuk mendidik anak-anaknya sejak anak-anak itu kecil, 
bahkan sejak anak itu masih dalam kandungan. Jadi tugas orang tua mendidik anak-
anaknya itu terlepas sama sekali dari kedudukan/jabatan, keahlian atau pengalaman 
dalam bidang pendidikan. Bahkan menurut Imam Ghozali: “Anak adalah suatu amanah 
Tuhan kepada ibu bapaknya”. Anak adalah anggota keluarga, di mana orang tua adalah 
pemimpin keluarga, sebagai penanggung jawab atas keselamatan keluarga di dunia dan 
di akherat dari api neraka. Allah berfirman, yang artinya: “Suasana keagamaan dalam 
keluarga akan berakibat anak tersebut berjiwa agama. Kebiasaan orang tua, dan kakak-
kakaknya berbuat susila, akan membentuk kepribadian yang susila pula pada anak. 
Pembentukan kebiasaan seperti ini menunjukkan bahwa keluarga berperan penting, 
karena kebiasaan dari kecil itu akan diperbuatnya di masa dewasa tanpa rasa takut. 
Peniruan scara sadar ataupun secara tak sadar oleh anak terhadap kebiasaan keluarga 
akan terjadi setiap saat.

Sehingga tidak heran jika anak yang lahir dalam keluarga Islam, maka anak 
tersebut akan cenderung memeluk agama Islam, dan selanjutnya bilamana berada di 
keluarga Kristen, maka anak tersebut akan cenderung beragama Kristen, sebab didikan 
orang tua terhadap anaknya sesuai dengan agama yang dipeluknya.

Nabi Muhammad SAW, yang artinya: “Setiap kelahiran dilahirkan dalam 
keadaan fitrah, maka sesungguhnya kedua orang tuanyalah yang meyahudikan, atau 
menasranikan atau memanjusikannya.

Diantara kedua orang tua, maka pengaruh ibulah yang paling dominan. Hal 
ini bisa dimaklumi, karena sejak dilahirkan hingga menginjak dewasa, anak dalam 
kehidupan se hari-harinya lebih berdekatan dengan ibu dibandingkan dengan ayahnya. 
Jadi peranan ibu tampak lebih berfungsi terhadap pendidikan anak-anaknya dan oleh 
sebab itulah maka agama Islam menganjurkan agar para pemuda Islam khususnya 
untuk mencari calon istri seorang yang baik dan soleha, agar kelak baik pula dalam 
mendidik anak-anaknya.
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Anjuran Allah SWT dalam firman Nya, yang artinya adalah: “Maka kawinilah 
wanita-wanita yang baik bagimu”.

Bahkan pengaruh ibu pada anak-anaknya itu dimulai sejak anak di dalam 
kandungan, jika si ibunya kekurangan makanan dan vitamin, sebelum anak lahir, maka 
hal ini akan kelihatan pada fisik anak sesudah dilahirkan, demikian pula pengaruh 
pada anak pada waktu masih menyusu. Sesudah ibunya, kemudian baru ayahnya, dan 
kakak-kakaknya seterusnya dengan kawan-kawannya sepergaulan.

Anak usia bermain senang bergaul dengan kawan-kawannya yang banyak 
berpengaruh pada anak. Dalam hal ini orang tua harus waspada tentang dengan siapa 
anak itu bergaul.

Anjuran Imam Ghozali adalah: “Hendaklah orang tua menjaga anak-anaknya dari 
bergaul dengan anak-anak yang dibiasakan bersenang-senang dan bermewah-mewah 
serta dibiasakan berpakaian yang serba lux, dan demikian pula terhadap “anak-anak 
yang berkelakuan buruk”.

Demikan pula orang tua harus memperhatikan pengaruh bacaan dan kebudayaan 
di dalam dan di luar rumah dan sebaliknya harus mengusahakan situasi keagamaan 
dalam kehidupan sehari-hari.

Syech Musthafa Al-Ghulayain dalam bukunya “Idha tun Nasyiin”, yang diterbitkan 
oleh Mathba’ah Misriyah tahun 1913 pada halaman 188 menyatakan, bahwa “sesungguh 
nya anak-anak itu akan menjadi orang di masa mendatang, apabila anak dibiasakan 
berakhlaq yang baik, perangainya menjadi meninggi dan dengan ilmunya akan berdaya 
guna bagi negaranya, merekalah fondamen yang kokoh untuk membangkitkan umat.”

Penyair dari Arab yang bernama Syauqy Bey menyatakan, bahwa: “Sesungguhnya 
dapat disebut suatu umat selagi masih tetap berakhlaq, maka sekiranya akhlaq mereka 
lenyap, sirna pulalah umat itu.”

Masjid dibangun oleh umat yang beragama Islam memang sengaja diperuntukkan 
sebagai tempat untuk beribadah sholat, baik bagi jamaah maupun farjiyah, masjid juga 
digunakan untuk ibadah-ibadah lainnya selain untuk sholat, seperti dipergunakan 
untuk tempat pendidikan dan pengajaran ilmu agama islam baik fiqih, maupun belajar 
membaca Al-Qur’an, dan juga digunakan untuk I’tikaf, tadarusan, pengajian, doa, 
tobat, gemblengan mental taqwa, iman, dan bahkan Masjid juga digunakan untuk 
sarana memberikan informasi kepada warga tentang berita duka cita atas wafatnya 
seseorang warga, juga memberikan informasi tentang kegiatan ibu-ibu PKK dan Pos 
Yandu. 

Begitu pentingnya peranan dan fungsinya masjid dalam nation and character 
building, sehingga Masjid dapat menjadi pusat kehidupan bersama bagi kaum muslimin 
dan disitulah barangkali terletak rahasia dari pada pengaruh Islam yang kuat.
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Pada masa Gestapu/PKI di masjidlah dikobarkannya api jihad fie sabililah untuk 
melawan komunis, baik melalui khutbah Jum’at maupun melalui pengajian-pengajian.

Di halaman masjidlah tempat para generasi muda Islam mengadakan apel/
rapat akbar, baik untuk gemblengan mental maupun untuk persiapan berangkat 
berdemonstrasi.

Jikalau keluarga dapat mendidik anak-anaknya, maka bisa terjadi mendidik 
dengan dua alternatif yaitu didikan yang baik atau yang buruk, sesuai dengan jiwa 
pendidiknya. Jika sekolah bisa mendidik siswa dengan mengembangkan bakat, 
bahkan tidak sedikit yang hanya menekankan dari segi materi pelajarannya saja. Kalau 
masyarakat bisa menghasilkan didikan yang baik atau buruk, maka masjid dan tempat-
tempat peribadatan lainnya tidak ada alternatif lain, kecuali harus mendidik kepada 
kebaikan melulu, pensucian jiwa, perbaikan akhlaq, penanaman iman, mempertebal 
ketaqwaan, dan sebagainya.

Apabila dapat disimpulkan unsur pusat pendidikan yang dikemukakan oleh 
Lengeveld dan Ki Hajar Dewantara, baik yang sama maupun yang berbeda, maka 
terdapat 4 (empat) unsur pusat pendidikan, yaitu:
1. Pendidikan di dalam Keluarga;
2. Pendidikan di Sekolah;
3. Pendidikan di Masyarakat;
4. Pendidikan di tempat-tempat ibadah.

ad.1)  Keluarga sebagai Lembaga Pendidikan yang pertama dan utama.
Kata keluarga secara etimologi menurut Ki Hajar Dewantara adalah sebagai 
berikut: “Bagi bangsa kita perkataan “keluarga” tadi dikenal sebagai rangkaian 
perkataan-perkataan “kawula” dan “warga”. Makna dari kata kawula adalah abdi 
atau hamba, sedangkan warga berarti anggota. Maka sebagai seorang abdi di dalam 
keluarga wajiblah seseorang di situ menyerahkan segala kepentingan-kepentingan 
nya kepada keluarganya. Sebaliknya sebagai warga atau anggota, maka ia berhak 
sepenuhnya pula untuk ikut mengurus segala kepentingan di dalam keluarganya 
tadi. Jikalau kita tinjau dari ilmu sosiologi, keluarga adalah bentuk masyarakat kecil 
dari bentuk kesatuan-kesatuan masyarakat, juga karena pendidikan yang diberikan 
orang tua kepada anak-anaknya sesuai dan dipersiapkan untuk kehidupan masa 
depan anak-anak itu di masyarakat kelak. Pendidikan keluarga yang tidak mau 
mengikuti derap langkah kemajuan masyarakat. Dengan demikian tampaklah 
adanya suatu hubungan yang erat antara keluarga dengan masyarakat.
 Dapat dikatakan bahwa keluarga sebagai alam pendidikan pertama (dasar), 
karena anak lahir dalam pemeliharaan orang tua dan dibesarkan di dalam keluarga. 
Orang tua tanpa ada yang memerintah langsung memikul tugas sebagai pendidik, 
baik bersifat sebagai pemelihara, sebagai pengasuh, sebagai pembimbing, sebagai 
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pembina maupun sebagai guru dan pemimpin terhadap anak-anaknya. Inilah 
tugas kodrati dari tiap-tiap manusia.
 Anak akan mengikuti norma-norma pada anggota keluarga, baik ayah dan 
ibu maupun kakak-kakaknya. Maka dari itu orang tua di dalam keluarga harus 
dan merupakan kewajiban kodrati untuk memperhatikan anak-anaknya serta 
mendidiknya, sejak anak-anak itu kecil, bahkan sejak anak itu masih dalam 
kandungan. Jadi tugas orang tua mendidik anak-anaknya itu terlepas sama sekali 
dari kedudukan, keahlian, atau pengalaman dalam bidang pendidikan yang legal. 
Bahkan menurut Imam Ghozali “Anak adalah suatu amanat Tuhan kepada ibu 
bapaknya “.
 Anak adalah anggota keluarga, di mana orang tua adalah pemimpin keluarga, 
sebagai penanggung jawab atas keselamatan warganya di dunia dan khususnya 
di akhirat. Oleh karena itu orang tua wajib mendidik anak-anaknya. Allah SWT 
berfirman, yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, lindungilah dirimu dan 
keluarga, dari api neraka” (QS. At-Tahrim: 6).
 Norma-norma yang dianut keluarga akan diikuti oleh anak, suasana yang 
buruk (asusila) akan membentuk kepribadian yang buruk pula pada anak. 
Pembentukan kebiasaan seperti itu menunjukkan bahwa keluarga berperan 
penting, karena kebiasaan dari kecil itu akan diperbuatnya di masa dewasa tanpa 
rasa berat. Peniruan secara sadar ataupun tidak sadar oleh anak terhadap kebiasaan 
keluarga akan terjadi secara terus-menerus dan setiap saat sehingga menimbulkan 
efek membekas di bawah sadar si anak, yang memperburuk perkembangan mental 
anak bilamana faktor negatif yang dianut oleh keluarga.
 Selain itu terdapat juga pertalian emosional antara anak dengan orang tua 
dan saudara-saudaranya. Si anak mengidentifikasikan dirinya pada orang tua dan 
kakak-kakaknya, yakni turut berduka cita bilamana orang tuanya berduka cita 
dan akan merasa bahagia juga jika orang tuanya berbahagia. Begitulah keadaaan 
saling pengaruh mempengaruhi antara anak dengan orang tuanya dan saudara-
saudaranya sampai kepada kondisi emosional si anak.
 Sudah jelas bahwa keluarga itu merupakan ajang pertama di mana sifat-
sifat kepribadian anak bertumbuh dan terbentuk. Seseorang akan menjadi warga 
masyarakat yang baik sangat tergantung pada sifat-sifat yang tumbuh dalam 
kehidupan keluarga di mana anak dibesarkan. Kelak kehidupan anak tersebut 
juga mempengaruhi masyarakat sekitarnya sehingga pendidikan keluarga itu 
merupakan dasar terpenting untuk kehidupan anak sebelum masuk sekolah 
dan terjun ke dalam masyarakat. Anak yang masih dalam keadaan fitroh masih 
menerima segala pengaruh dan cenderung kepada setiap hal yang tertuju 
kepadanya. Maka tidaklah heran anak yang lahir dalam keluarga Islam, maka 
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anak tersebut akan masuk agama Islam, dan anak yang lahir dari keluarga Kristen, 
maka anak tersebut cenderung akan memeluk agama Kristen. Sebab didikan 
orang tua terhadap anaknya sesuai dengan agama yang dipeluknya. Namun 
demikian seandainya ada keluarga Islam dan anaknya memeluk agama Kristen 
atau sebaliknya keluarga Kristen anaknya memeluk agama Islam, maka kejadian 
tersebut mungkin disebabkan karena pengaruh dari faktor lain, dan hal ini bisa 
terjadi disebabkan karena orang tua acuh tak acuh terhadap pendidikan anak-
anaknya atau karena pengaruh ekonomi dan lain sebagainya, hal itu bisa saja 
terjadi.
 Anak yang lahir dari keluarga yang selalu membiasakan berbuat baik, biasanya 
menghasilkan pribadi anak yang baik. Dan sebaliknya anak yang lahir dalam 
keluarga yang selalu membiasakan perbuatan-perbuatan yang tercela biasanya 
menghsilkan pribadi anak yang tercela pula. Prof. Dr, Ahmad Shalaby mengutip 
pendapatnya Imam Ghozali mengenai keadaaan anak sebagai berikut: “Dan anak 
itu sifatnya menerima semua yang dilukiskan dan condong kepada semua yang 
tertuju kepadanya. Jika anak itu dibiasakan dan diajari berbuat baik, maka anak itu 
anak tumbuh atas kebiakan itu dan akan diup berbahagia di dunia dan di akherat. 
Dan kedua orang tuanya serta semua guru-gurunya dan pendidik-pendidiknya 
akan mendapat kebahagian pula dari kebahagian itu. Akan tetapi jika dibiasakan 
berbuat jahat dan dibiarkan begitu saja, maka anak itu akan celaka dan binasa. 
Maka yang menjadi ukuran dari ketinggian (nilai/kemajuan) anak itu adalah 
terletak pada yang bertanggung jawab (pendidik) atau walinya.
 Dari berbagai pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 
hubungan keterkaitan antara ilmu pendidikan dengan agama.

Ad.2)  Sekolah sebagai Lembaga Pendidikan yang kedua.
Sekolah memegang peranan penting dalam pendidikan karena pengaruhnya 
besar sekali pada jiwa anak. Maka disamping keluarga sebagai pusat pendidikan, 
sekolah juga mempunyai fungsi sebagai pusat pendidikan untuk pembentukan 
pribadi anak.
 Melalui sekolah, pemerintah mendidik bangsanya untuk menjadi seorang 
ahli sesuai dengan bidang dan bakatnya si anak didik, yang berguna bagi dirinya, 
dan berguna bagi nusa dan bangsanya.
 Dengan sekolah, golongan atau partai mendidik kader-kadernya untuk 
meneruskan dan memperjuangkan cita-cita dari golongan atau partainya. Dengan 
sekolah, kaum beragama mendidik putra-putrinya untuk menjadi orang yang 
melanjutkan dan memperjuangkan agama.
 Karena sekolah itu sengaja disediakan atau dibangun khusus untuk tempat 
pendidikan, maka dapatlah ia kita golongkan sebagai tempat atau lembaga 

2018_landasan Ilmu_Conie_Revisi.indd   25 2/8/2018   6:38:32 PM



26

Meneropong Landasan  Ilmu Pendidikan yang Hakiki

pendidikan kedua sesudah keluarga, lebih-lebih lagi mempunyai fungsi 
melanjutkan pendidikan keluarga dengan guru sebagai ganti orang yang harus 
ditaati.
 Lamanya pendidikan juga turut menentukan keberhasilan dari pembentukan 
pribadi seorang anak, yaitu:
1. Mulai umur 4-5 tahun anak ada yang sudah dimasukkan ke sekolah taman 

kanak-kanak atau PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), dalam hal ini 
anak diajarkan bersosialisasi dengan sesama anak (berteman), diberikan 
pendidikan tata-cara makan, berdoa dan sebagainya. Pendidikan usia dini ini 
dilakukan lebih banyak dengan cara bermain, sehingga anak merasa senang 
untuk menerima pelajaran awal ini tidak merasa dipaksakan. 

2. Setelah melewati fase PAUD ini, memasuki usia 6 tahun anak dimasukkan ke 
sekolah dasar (SD) atau Ibtidaiyah, mulailah anak diberikan ilmu pengetahuan 
dasar disamping pendidikan. Selama enam tahun, yaitu sampai usia 12 tahun 
anak secara terus-menerus diberikan pendidikan dan pengajaran.

3. Sekitar usia 13 tahun anak meneruskan pendidikan ke sekolah tingkat 
menengah pertama (SMP) atau Tsanawiyah. Sampai dengan umur 15 tahun, 
jadi selama 3 tahun anak mendapat didikan yang berbeda dengan pendidikan 
di sekolah dasar, karena para pendidik tahu bahwa pada anak sudah ada 
pengetahuan dasar dan pada masa ini anak telah kritis dan tahu akan nilai-
nilai kesusilaan, keindahan, kemasyarakatan, kebangsaan dan keagamaan.

4. Setelah berusia 16 tahun anak melanjutkan sekolah ke sekolah menengah atas 
(SMA) atau Aliyah selama 3 tahun. Pendidikan di sini bersifat pematangan 
dengan adanya pembagian jurusan sesuai dengan bakat si anak. Selesai SMA 
anak berumur kurang lebih 18 tahun, yaitu berarti sudah mulai masuk ke 
periode adoliscensi (masa dewasa). Jadi selama 14 tahun anak hidup di dalam 
pendidikan sekolah, dan waktu 14 tahun adalah cukup lama untuk bisa ikut 
menentukan pribadi anak. Ada pula sekolah yang merangkaikan antara waktu 
SMP dengan SMA, seperti PGA (Pendidikan Guru Agama) 6 tahun, menjadi 
Muallimin dan Muallimat.

5. Bagi anak yang mempunyai kesempatan untuk melanjutkan ke perguruan 
tinggi atau Al-Jami’ah selama kurang lebih 5 tahun (S1), dan ke Pascasarjana 
(S2) selama kurang lebih 2 tahun. Maka pada masa ini anak telah dapat 
menyelesaikan pembentukan pribadinya sendiri, karena telah memasuki 
dunia kemahasiswaan dan telah berada atau menginjak masa adoliscensi 
(masa dewasa). Mengingat cukupnya waktu dan pentingnya fungsi sekolah 
dalam ikuti serta pembentukan pribadi anak, maka pendidikan yang hanya 
bersifat intellectualisstisch saja adalah kurang efektif, mengkhianati amanat 
orang tua siswa, menyia-nyiakan kesempatan yang baik bagi si anak yang 
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sedang dalam pertumbuhan jasmani dan rohaninya dan sebagai suatu 
kesalahan yang besar, yang harus kita perhatikan dan selanjutnya tidak boleh 
kita biarkan, melainkan harus kita kembalikan ke fungsi yang sebenarnya.

Pendidikan yang hanya bersifat intellectuallistich adalah akibat jeleknya dari sistem 
pendidikan aliran rasionalisme yang dibawa oleh Belanda ke Indonesia pada tahun 
1850. Sistem ini kurang baik, mengingat bahwa manusia adalah sebagai kebulatan, 
akibat dari warisan Belanda tersebut manusia menjadi terlalu individualistisch dan 
materialistisch, oleh karena sistem ini perlu dihindari.
 Pemerintah Indonesia yang mempunyai ideologi Pancasila dan Undang-
undang Dasar 1945 yang mempunyai pendidikan sekolah negeri, tentunya tidak 
hanya mengharapkan agar anak-anak dididik penuh dengan ilmu saja, akan tetapi 
juga yang terpenting adalah membentuk anak-anak bermental Pancasilais sejati.

Ad.3)  Masyarakat sebagai Lembaga Pendidikan ketiga.
1. Norma-norma sosial Budaya.

Masyarakat sebagai lembaga pendidikan ketiga sesudah keluarga dan sekolah, 
yang mempunyai sifat dan fungsi yang berbeda ruang lingkup dengan batasan 
yang tidak jelas dan keanekaragaman bentuk kehidupan sosial serta berjenis-
jenis budayanya.
 Masalah pendidikan di keluarga dan sekolah tidak bisa melepaskan dari 
nilai-nilai sosial budaya yang dijunjung tinggi oleh semua lapisan masyarakat. 
Setiap masyarakat di manapun berada, tentunya mempunyai karakteristik 
tersendiri sebagai norma khas dibidang sosial budaya yang berbeda 
karakteristik masyarakat lain, namun juga mempunyai norma-norma yang 
universal dengan masyarakat pada umumnya.
 Di dalam masyarakat terdapat norma-norma dan nilai-nilai sosial budaya 
yang harus diikuti oleh setiap warganya dan norma-norma serta nilai-nilai 
tersebut berpengaruh dalam pembentukan kepribadian warga masyarakatnya 
dalam bertindak dan bersikap. Hal tersebut sudah merupakan aturan-aturan 
yang ditularkan oleh generasi tua (nenek-moyang) kepada generasi mudanya. 
Warisan budaya ini ditularkan secara sadar dan mempunyai tujuan, yang 
merupakan suatu proses pendidikan masyarakat.
 Para tokoh agama atau tokoh masyarakat berperan dalam penularan 
norma-norma dan nilai-nilai masyarakat disamping orang tua mereka 
kepada anak-anaknya tentang adat-istiadat atau tradisi atau juga sopan-
santun, baik dalam pertemuan-pertemuan resmi maupun dalam pergaulan 
sehari-hari. Umpamanya norma-norma yang boleh diperbuat, atau yang 
tabu untuk dilakukan. Contohnya tentang sopan-santun orang timur yang 
mengajarkan kepada anaknya cara memberikan sesuatu atau menerima 

2018_landasan Ilmu_Conie_Revisi.indd   27 2/8/2018   6:38:32 PM



28

Meneropong Landasan  Ilmu Pendidikan yang Hakiki

sesuatu kepada orang lain atau kepada yang lebih tua, dengan menggunakan 
tangan kanan, bila menggunakan tangan kiri dianggap tidak sopan, dan hal 
ini merupakan pengaruh dari budaya Islam, yang mengajarkan adab sopan-
santun dengan selalu menggunakan tangan kanan sesuai yang diajarkan oleh 
Nabi Muhammad SAW.
 Berbeda dengan kebiasaan atau adat-istiadat orang barat yang 
membolehkan menggunakan tangan kiri atau tangan kanan (No problem). 
Begitu pula dengan menyapa bila bertemu di jalan sesama kenalan, tetapi 
untuk orang barat hal ini tidak lazim dan dianggap sok ingin tahu urusan 
orang lain.
 Kultur atau budaya masyarakat di Indonesia antara tempat yang satu 
dengan yang lain, antara suku bangsa tidak sama adat-istiadatnya, seperti 
contohnya adat suku di Jawa, di Sumatera dan di Irian Jaya dan sebagainya 
dalam hal kelahiran, perkawinan dan kematian berbeda satu sama lain. 
Masing-masing adat tersebut ditularkan kepada anak cucu mereka sebagai 
generasi penerus.

2. Aktivitas Kelompok Sosial
Kelompok-kelompok masyarakat terdiri dari dua orang atau lebih dan bekerja 
sama di bidang tertentu untuk mencapai tujuan tertentu adalah merupakan 
sumber pendidikan bagi warga masyarakat, seperti lembaga-lembaga sosial 
budaya, yayasan-yayasan, organisasi-organisasi, perkumpulan-perkumpulan, 
yang kesemuanya itu merupakan unsur-unsur pelaksana asas pendidikan 
masyarakat. 
 Lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat seperti Lembaga Dakwah, 
Lembaga Hukum, Lembaga Bahasa, Lembaga Pengabdian dan Lembaga-
lembaga sosial lainnya tidak sekedar menolong atau mencari keuntungan 
material, tetapi juga melakukan aktivitas-aktivitas dengan menyampaikan 
ajaran melatih keterampilan dan menangani pengkaderan yang kesemuannya 
berperan dalam pembentukan sikap kepribadian orang-orang itu.
 Yayasan-yayasan yang ada dalam masyarakat banyak yang bergerak 
langsung di bidang pendidikan, seperti mendirikan sekolah-sekolah swasta, 
baik sekolah umum maupun sekolah agama, mulai tingkat taman kanak-
kanak sampai dengan perguruan tinggi. Di sini terlihat adanya saling terkait 
antara sekolah sebagai lembaga pendidikan dengan masyarakat sebagai 
lembaga pendidikan. Begitu juga ada yang bergerak di bidang kesehatan, 
seperti mendirikan rumah sakit umum atau rumah sakit bersalin.
 Organisasi-organisasi yang ada di dalam masyarakat jumlahnya 
cukup banyak, seperti organisasi PKK, Majelis Taklim, Pemuda Islam, dan 
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sebagainya. Disamping organisasi masyarakat (ormas) terdapat juga organisasi 
politik, dan semua organisasi tersebut bergerak di bidangnya masing-masing 
dengan aturan-aturan tertentu dan tujuan-tujuan tertentu. Seperti organisasi 
PKK melakukan aktivitas-aktivitas keterampilan dan santapan rohani. Pada 
organisasi pengajian melakukan aktivitas dakwah Islam, dan organisasi-
organisasi masa seperti NU dan Muhammadiyah melakukan aktivitas-
aktivitas dalam penyampaian aspirasi-aspirasi. Organisasi-organisasi politik, 
seperti PPP, PDI, dan GOLKAR pada masa-masa tertentu melakukan aktivitas 
untuk mempengaruhi massa.
 Perkumpulan-perkumpulan yang ada dalam masyarakat seperti 
perkumpulan pemuda, perkumpulan olahraga, perkumpulan kesenian, 
perkumpulan tahlilan, teater club (study club), klompencapir (kelompok 
pendengar, pembaca dan pemirsa), kelompok pencinta alam, dan sebagainya.
 Masing-masing kelompok tersebut melakukan aktivitas-aktivitas 
keterampilan, penerangan dan pendalaman dengan sadar di bawah pimpinan 
atau koordinator masing-masing kelompok. Kesemua kelompok sosial 
tersebut di atas adalah merupakan unsur-unsur pelaku atau pelaksana asaz 
pendidikan yang dengan sengaja dan sadaar membawa masyarakat kepada 
kedewasaan, baik jasmani maupun rohani yang realisasinya terlibat pada 
perbuatan dan sikap kepribadian warga masyarakat.
 Dari uraian tersebut di atas semua tampak jelas peranan masyarakat 
sebagai lembaga pendidikan bagi warganya, dan nampak jelas yang 
membedakan dengan apa yang disebut pengaruh lingkungan masyarakat. 
Pengaruh lingkungan masyarakat tidaklah termasuk bentuk pendidikan, 
karena proses pengaruh tidak dengan kesadaran dan tidak sengaja membawa 
anak-didik ke arah kedewasan dari pada pengaruh lingkungan masyarakat 
tidak ada unsur tanggung jawab orang dewasa terhadap yang belum dewasa, 
sepeeti adanya pengaruh sesama kawan sepermainan, baik yang positif 
maupun yang negatif.

Ad.4)  Pendidikan di tempat-tempat Ibadah.
Tempat ibadah seperti Masjid, sering dipergunakan juga untuk pendidikan ahlak, 
mental dan spiritual bagi anak-anak dan orang dewasa. TPA (tempat pendidikan 
agama) dipergunakan untuk mengajarkan membaca Al-Qur’an dengan sistem 
IQRO.
 Masjid disamping dibangun untuk tempat ibadah sholat, baik berjamaah 
maupun individual, Masjid juga digunakan untuk ibadah-ibadah lainnya selain 
shalat, seperti tempat pendidikan dan pengajaran, i’tikaf, tadarusan, pengajian, 
doa, taubat, gemblengan mental dan taqwa, iman, dan lain sebagainya. 
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Wakil Presiden Yusuf Kala (JK) di dalam Kompas.com tanggal 27 September 2012, 
yang ditulis oleh Indra Akuntono, mendorong pemerintah untuk memanfaatkan 
tempat-tempat ibadah sebagai pusat pendidikan anak usia dini (PAUD). 
Menurut JK langkah itu akan membuat meringankan beban pemerintah, salah 
satunya dalam hal memenuhi kebutuhan infrastruktur dan fasilitas bagi PAUD. 
“Manfaatkan tempat ibadah sehingga pembinaan PAUD menjadi lebih sejalan dan 
berguna untuk memperluas fasilitas”kata JK saat menemuai Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh di Jakarta pada hari rabu sore 
(26/9/2012). Begitupula yang disampaikan oleh ketua Dewan Masjid Indonesia 
menjelaskan bahwa, saat ini ada sekitar 800.000 Masjid, dan hasilnya akan sangat 
luar biasa apabila dimanfaatkan untuk penyelenggaraan PAUD. Jika dimanfaatkan 
10 persennya saja sudah ada 80.000 lembaga PAUD baru, dan hal ini disambut 
baik oleh Mendikbud M.Nuh, uangkapnya.
 Mendikbud Mohammad Nuh mengatakan sebagaimana yang ditulis oleh 
Republika Co.Id. bahwa, pihaknya sepakat untuk membangun sekolah Pendidikan 
Anak Usia Dini (PAUD) di lingkungan tempat ibadah. Untuk tahap awal, 
Kemendikbud dan Dewan Mesjid Indonesia (DM) sepakat membangun PAUD 
di lingkungan Masjid. Usulan kerja sama itu, kata Nuh, sejalan dengan program 
Kemendikbud untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) masyarakat 
terhadap pendidikan hingga 75 persen pada tahun 2015. “Kedepannya, tidak 
hanya masjid, tetapi juga semua tempat ibadah akan kami ajak peran sertanya 
untuk menumbuhkan sekolah PAUD di lingkungannya”, kata Nuh di Gedung 
Kemendikbud, Jakarta, Rabu (26/9). Lebih lanjut M. Nuh mengatakan bahwa 
sekolah PAUD berbasis tempat ibadah sangat fleksibel dalam waktu, dekat dengan 
lingkungan masyarakat dan dapat menyerap lulusan non sarjana sebagai tutor.
 “Tutor PAUD tidak harus memiliki S1 atau D4 seperti guru sekolah, tapi 
bisa lulusan SMA, D1 atau D2, sehingga tentu dapat menyerap tenaga kerja dari 
lulusan tingkat tersebut” kata Mendikbud itu mengakhiri.
 Masjid adalah pusat kehidupan bersama (bagi kaum muslimin) dan di situlah 
barangkali terletak rahasia dari pada pengaruh Islam yang kuat.

2.2 KETERKAITAN ILMU PENDIDIKAN DENGAN FILSAFAT 
Aliran-aliran besar filsafat turalisme, idealisme (rasionalisme), realism socrates 
berpandangan bahwa dengan berpengetahuan semua orang bisa mencapai 
kebaikan dan tidak ada orang yang berbuat salah dengan penuh kesadaran socrates 
berpendapat bahwa manusia memerlukan pendidikan agar berpengetahuan (aliran 
idealisme/rasionalisme.
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Pandangan Descartes selaku penganut rasionalisme mengatakan “cogitoergo sum” 
artinya: “aku berpikir karena itu aku ada “ intuisi dan deduksi sebagai dasar proses 
ilmu pengetahuan. Intuisi lebih kuat dari pada deduksi dan lebih bebas dari segala 
keragu-raguan di dalam dunia pendidikan, persoalan, persoalan yang ada kaitannya 
dengan tujuan pendidikan, akan dapat diwadahi oleh filsafat hidup/pandangan hidup 
sesuatu bangsa yang melakukan aktivitas pendidikan tersebut.

Di dalam proses kegiatan pendidikan terdapat suatu hubungan timbal-balik yang 
saling melengkapi antara teori filsafat dan praksis pendidikan, yaitu sang ahli filsafat 
terfokus berpikir tentang harkat kehidupan untuk menemukan strategi cara hidup 
terbaik bagi setiap orang. Para ahli filsafat biasanya memberikan teladan kepemimpinan 
moral kepada bangsanya secara universal.

2.3 HUBUNGAN ANTARA KURIKULUM DENGAN FILSAFAT NEGARA,
 DASAR DAN TUJUAN PENDIDIKAN

Pandangan Hidup dan Filsafat 
Bangsa

Dasar Pendidikan

Kurikulum Pendidikan

Tujuan Pendidikan

Manusia yang Baik

Anak Didik

Filsafat Negara

Gambar 2.1.: Skema Hubungan Antara Kurikulum dengan Filsafat Negara, Dasar dan Tujuan Pendidikan
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Kekhususan dari filsafat terletak pada tujuan dan proses kerjanya dalam menafsirkan 
dan memberi makna pada tujuan dan proses kerjanya dalam menafsirkan dam memberi 
makna pada pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki seseorang. Metode 
yang digunakan bagi terwujudnya transformasi pengetahuan ialah dialektika (dialog 
atau percakapan) utamanya percakapan bathin (inner dialogue) yang memerlukan 
prasyaratan pengalaman interaksi social, agar dalam kesendirian dan keheningan 
ahli pikir melakukan refleksi sosial secara  mandiri. Mengingat proses berfilsafat yang 
unggul (par excellence) adalah penyelidikan dengan bertanya secara terus menerus 
untuk mendalami (probing) maka tugas para ahli/mahasiswa filsafat adalah mengajukan 
bagi pertanyaan berikutnya. Oleh karena itu, bidang studi filsafat dengan sendirinya 
bersifat sosial untuk mewujudkan hakikat sosialitas manusia. Dengan demikian buku 
pelajaran filsafat perlu dipergunakan sebagai bimbingan bagi munculnya peluang 
mahasiswa untuk terlibat dalam dialog langsung yang hidup oleh para ahli pikir masa 
lalu maupun implikasinya atas dialog langsung atas persoalan masa sekarang.

2.4 KETERKAITAN ANTARA ILMU PENDIDIKAN
 DENGAN ILMU-ILMU LAINNYA

Bahan Empiris
Tentang

Pendidikan

Filsafat Keyakinan

Filsafat 
Pendidikan

Ilmu
Pendidikan

Teoritis

Ilmu
Pendidikan

Praktis

Perbuatan
Pendidikan

Gambar: 2.2. Skema kedudukan dan hubungan unsur-unsur ilmu Pendidikan (dari Sikun Pribadi, 1970:5)
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Skema di atas terlihat unsur latar belakang keyakinan (afektif, kognitif, moral 
ataupun religious) mendasari timbulnya landasan filsafat/ filsafat pendidikan. Terdapat 
empat hubungan, utamanya tiga hubungan timbal balik antara faktor-faktor mendidik/
pribadi pada pendidik dari segi filsafat pendidikan, yaitu 
(1) Antara filsafat pendidikan dan ilmu pendidikan teoritis;
(2) Antara ilmu pendidikan praktis (yang lebih berkembang) dan ilmu pendidikan 

teoritik (abad ke-19 );
(3)  Antara pengumpulan data empirik dan ilmu pendidikan teoritis, selanjutnya
(4) Terdapat landasan kefilsafatan dan filsafat pendidikan sebagai potensi motor 

penggerak yang diperlukan ilmu pendidikan teoritik untuk mengimbangi peranan 
ilmu pendidikan praktis (termasuk penyelenggaraan pendidikan dan didaktik/ 
metodik) dalam melandasi/mengarahkan perbuatan pendidikan. Artinya filsafat 
pendidikan lebih potensial  berpengaruh terhadap ilmu pendidikan praktik.

2.5  ALIRAN  FILSAFAT  IDEALISME   DAN   PRAGMATISME
 TENTANG PENDIDIKAN
Filsafat idealisme diturunkan dari filsafat rasionalisme berawal dari Yunani klasik 
berlanjut ke Eropa, parr filosof yunani sebelum aristoteles berkeyakinan bahwa 
kebenaran dan pengetahuan tidak semata mata tergantung pada panca indra, namun 
diperoleh dalam pengalaman melalui berpikir, khususnya berpikir deduktif (aristoteles).

Aliran idealisme berkeyakinan bahwa secara rasional bahwa alam semesta 
dihasilkan dari karya suatu instansi kecerdasan (intelligence) dan bersifat selaras 
dengan hakikat manusia. Instansi tersebut sering dipersonifikasikan sebagai ide-ide, 
roh, inteligensi, dan alam semesta.

Tujuan pendidikan haruslah perkembangan wujud kepribadian yang mencapai 
kehidupan sebaik-baiknya melalui penguasaan disiplin diri yang patut diteladani 
dalam upaya mewujudkan potensi-potensi dirinya yang luhur (paradigmatic self) dan 
tidak sekedar realisasi semua potensinya.

Dalam bidang pendidikan aliran pragmatisme terfokus pada penerapan metode 
berpikir refleksi secara mendasar ke dalam kurikulum dan metode mengajar. Menurut 
pragmatisme manusia mampu mencapai bentuk ide (pikiran) yang jelas dan efektif 
khususnya apabila akibat akibat dari penggunaan ide itu langsung dialami ketika 
mencoba baik tidaknya ide tersebut di dalam praktik keseharian.

Aliran filsafat idealism terlahir dari filsafat rasionalisme yang berawal pada zaman 
Yunani klasik dan berlanjut ke Eropa di abad Pertengahan. Para filosof Yunani sebelum 
dan sesudah Aristoteles cenderung sepakat dan berkeyakinan bahwa “kebenaran 
dan pengetahuan tidak semata-mata tergantung pada pengindraan umum melalui 
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pancaindra, namun diperoleh dalam pengalaman melalui berpikir, khususnya berpikir 
deduktif seperti diungkapkan Aristoteles dalam naskah Organon. Aliran idelisme 
berkeyakinan secara rasional bahwa alam semesta dihasilkan dari karya suatu instansi 
kecerdasan (intelligence) dan bersifat selaras dengan hakikat manusia. Instansi tersebut 
sering dipersonifikasi sebagai “ide-ide, roh, inteligensi dana lam semesta. Karena 
itu tujuan pendidikan haruslah perkembangan wujud kepribadian yang mencapai 
kehidupan sebaik-baiknya melalui penguasaan disiplin diri yang patut diteladani 
dalam upaya mewujudkan potensi-potensi dirinya yang luhur, dan tidak sekadar 
realisasi semua potensinya.

Hakikat kenyataan terdiri atas substansi yang sama dalam arti akal (rasio) atau 
ide-ide. Oleh karena itu semua materi jasmani hanya dapat diterangkan atas dasar 
berfikir secara rasional. Manusia mampu mengetahui kenyataan karena setiap pribadi 
individual atau diri adalah bagian dari substansi rohani dalam alam semesta. Diri yang 
sadar pada setiap manusia yang berpikir dan berpengetahuan mampu melakukannya 
karena merupakan bagian dari alam semesta rohaniah. Pandangan filsafat idealisme 
mengenai pendidikan terfokus pada ide dan ideal. Siswa perlu dibantu oleh pendidik 
untuk melakukan refleksi dalam rohani mereka tentang pemahaman abadi atas 
keberadaan yang ideal. Walaupun setiap orang dan terbatas dia mampu terinspirasi 
oleh contoh-contoh yang luhur untuk diketahui dan luhur untuk diteladani 
berdasarkan beberapa standar kesempurnaan. Dalam praktiknya bantuan ini terdiri 
dari mengajarkan sejumlah nilai-nilai yang banyak dikenal di mana-mana seperti 
kesehatan jasmani, kendali diri, menghargai orang lain, kreativitas, dan tanggung 
jawab sosial. Pengajaran dimulai dari bahan ajar prinsip-prinsip umum atau ideal yang 
selalu diketahui guru terlebih dahulu sebelumnya sampai pada bahan penerapan yang 
khusus, artinya menerapkan pola berpikir menurut metode deduktif.

Pandangan aliran filsafat pragmatism tentang pendidikan terfokus pada 
penerapan metode berpikir refleksi secara mendasar ke dalam kurikulum dan metode 
mengajar. Seorang guru dari mazhab pragmatik akan menyajikan bahan ajar pelajaran 
sejarah khususnya sebagai rekaman ragam pengalaman manusia dalam mengukur 
dan mempertimbangkan pengetahuan dan nilai berdasarkan pemahaman tentang 
kenyataan yang aktual (bukan kenyataan yang sejati yang terjangkau akal). Pengetahuan 
manusia tumbuh semakin akurat sejalan dengan keberhasilan memperlakukan 
pengalaman dengan cara yang teliti. Karena itu mazhab pragmatism menekankan 
pentingnya kita melakukan pembaharuan/ reformasi konsep sekolah (pendidikan) dan 
“eksprimentalisme Kilpatrick” yang lebih menekankan pentingnya faktor metodologi 
mengajar keseharian oleh guru. (contohnya metode projek, bukan perencanaan 
kurikulum).

Menurut aliran pragmatism manusia mampu mencapai bentuk ide (pikiran) 
yang jelas dan efektif khususnya apabila akibat-akibat dari penggunaan suatu ide itu 
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langsung dialami ketika terdapat kesempatan untuk mencobakan baik tidaknya ide 
itu di dalam praktik keseharian. Justru uji kebenaran dari suatu ide terletak pada 
kegunaan langsung dalam praktik (The truth is in the making) dan tidak pada teori 
secara spekulatif, John Dewey di awal abad ke 20 berhasil merumuskan proses berpikir 
secara praktis (berciri reflektif) dengan mengidentifikasi lima tahapannya, sampai 
menghasilkan karya klasiknya  “Democracy and Education” (1916) dan mempromosikan 
aliran pragmatism sebagai filsafat hidup yang tidak intelektualistik sifatnya. Dengan 
menjadikan pragmatism sebagai filsafat hidup, tujuan pendidikan yang hikiki ialah 
agar terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan pada semua orang, khususnya 
dengan jalan belajar melalui pengalaman keseharian memecahkan masalah.

Di dalam menerapkan berpikir filosofis tentang manusia, pertanyaan yang 
umumnya diperbincangkan para ahli filsafat sesuai dengan aliran/mazhabnya, 
yaitu: “Apakah pendidikan? Untuk apa pendidikan? Apa saja ciri pendidikan yang 
terbaik? Siapa yang harus memperoleh pendidikan dan dididik oleh siapa? Apakah 
hakikat manusia dan untuk apa kita hidup di dunia? Apakah yang dimaksud dengan 
pengetahuan? Pengetahuan apa sajakah yang paling bermakna dan bernilai bagi 
Pendidikan dan pengajaran? Apakah hakikat manusia sebagai pendidik dan terdidik?

Pertanyaan-pertanyaan ini bersifat relevan dengan persoalan besar dalam 
Pendidikan (issu) dalam Pendidikan, seperti sampai berapa jauh guru harus bersikap 
tegas atau kompromis dalam menghadapi siswa yang melakukan kesalahan-kesalahan 
besar? Seberapa banyak perencanaan program sebelumnya harus dilakukan guru 
untuk keperluan aktual siswa dalam kelas? Bagaimana hubungan yang relative pas 
antara individu siswa dan kelompok?

Berbagai aliran filsafat pendidikan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan 
meng gunakan keempat perspektif filsafat sebagai kerangka sistem teoritis abstrak 
(rational framework) dalam arti pendirian/pandangan luas dan sistematik (point 
of view) untuk membombing pendidik kepada perbuatan pendidikan yang relevan 
dengan kondisi saat ini.

2.6 TINJAUAN DARI ASPEK ANTROPOLOGI
Antropologi awalnya dipandang sebagai ilmu yang menggambarkan kebudayaan 
masyarakat yang ada di Eropa. Bahan dasar pembentukan ilmu itu dikumpulkan sejak 
abad ke–18 ketika banyaknya  cerita orang perorangan yang kebetulan bertemu dengan 
kelompok suku bangsa yang kehidupannya amat unik dan bersahaja dalam perspektif 
bangsa Eropa.

Hasil penelitian yang berupa deskripsi kehidupan mengenai satu kebudayaan 
masyarakat. Yang kemudian dikomparasi antara satu kebudayaan dengan kebudayaan 
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lainnya. Pada akhirnya dapat membentuk teori-teori  antropolgi. Lewat etnografi yang 
dipandu oleh kerangka teoritik komperasi, berhasil menggeneralisasi perbedaan dan 
persamaan kebudayaan setiap bangsa, termasuk kebudayaan Eropa berikut dengan 
faktor-faktor penyebabnya.

Ditinjau dari cabang permasalahan filsafat antropologi mempertanyakan hakikat 
manusia dan seberapa jauh manusia sebagai makhluk hidup berbeda dari benda-
benda mati dan berbeda dari makhluk hidup lainnya khususnya hewan. Apa sebab dan 
mengapa  manusia berbudaya? dan apakah hakikat kebudayaan?

Sehubungan dengan pertanyaan dalam cabang-cabang filsafat tadi, dapat dikatakan 
bahwa semuanya terkait dengan kehidupan yang baik, utamanya dengan pendidikan 
yang berlaku hanya untuk manusia, dari manusia dan oleh manusia, dalam arti 
khususnya terkait dengan teori pendidikan karena teori pendidikan sekaligus adalah 
kajian folosofis atau telaahan kefilsafatan (dalam empat perspektif) juga tentang bidang 
pendidikan. Pendidikan dilaksanakan sehubungan dengan keinginan dan kemampuan 
manusia untuk menaruh hormat kepada dunia manusia dalam cara yang  lain dari pada 
apresiasi terhadap jenis makhluk-makhluk lainnya. Dunia pendidikan adalah dunia 
makna dalam suatu humanism, makna suatu kemanusiaan termasuk kemanusiaan 
yang terkait dengan kekuasaan Tuhan ataupun yang bebas dari Tuhan serta tergantung 
100% hanya pada manusia itu sendiri.

Teori antropologi pendidikan dapat dilihat dari dua kategori, yaitu: pendekatan 
yang bersumber dari antropologi budaya, yang ditujukan bagi perubahan sosial 
budaya dan berupaya menemukan pola budaya belajar masyarakat (di pedesaan dan di 
perkotaan) konsep budaya belajar senantiasa dihadapkan dengan kenyataan kehidupan 
manusia yang dinamis dan berubah terus-menerus yang dilakukan oleh individu 
atau kolompok sosial pada suatu masyarakat yang pada dasarnya ditujukan untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya, karena lingkungan manusia senantiasa mengalami 
perubahan dan perkembangan, maka upaya menciptakan budaya belajar pada suatu 
masyarakat selain harus mengikuti perubahan dan sekaligus menyesuaikan perubahan 
itu dengan sistem nilai-nilai norma-norma dan aturan aturan, agar modifikasi budaya 
belajar oapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Pendekatan yang bersumber dari filsafat, ada 4 kelompok filsafat Pendidikan 
sebagai pendekatan yang pertama yaitu: (a) idealisme, (b) realisme, (c) pragmatisme, 
dan (d) eksistensilisme, terdapat hubungan yang erat antara filsafat dengan teori 
pendidikan, hubungan keduanya yaitu: (a) teori pendidikan merupakan aplikasi dari 
filsafat pendidikan; (b) teori mengarahkan pada pengorganisasian kurikulum; (c) teori 
mengarahkan pada makna pembelajaran; (d) teori dan filsafat menjadi dasar dari 
tingkatan kelas dan pengujian; (e) teori dan filsafat berbeda atau satu sekolah dengan 
sekolah lain dan berbeda untuk setiap negara.
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Perguruan tinggi sebagai legitimator privilage telah mengokohkan perannya 
sebagai institusi yang akan memangku birokrasi yang berpotensi KKN dan fenomena 
ini membudaya dan dikokohkan dengan pranata sosial yang ada (metamorfosa dari 
kehidupan bangsawan tempo dulu). Ketergantungan struktur di Indonesia dan negara 
berkembang lainnya memang banyak menunjukkan kelemahan teori evolusi yang 
universal. Akan tetapi kelemahan pokok teori ini tidak memberikan solusi terbaik untuk 
memperbaikinya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Percy Cohen (dalam Kaplan 
2000) sebagai berikut: “kritik teori struktural  dengan tindakan sosial sangatlah sedikit 
memberikan penjelasan. Teori ini memberikan asumsi yang nyaris bersifat tutologis dan 
menstruktur pemehaman dalam telaahan sosial budaya yang secara keseluruhan hanya 
mempersoalkan kondisi-kondisi dan produk interaksi sosial, namun demikian kenyataan 
yang tidak dapat dipungkiri, kasus pendidikan dalam perubahan budaya membutuhkan 
kajian yang sesuai dengan kondisi di Indonesia yang memang beragam dan unik.

Orientasi teori budaya yang memperhatikan pertentangan global adalah perluasan 
dari teori struktural yang seringkali dinamai neo-struktural. 

Antropologi pendidikan sebagai dislipin ilmu, banyak dikembangkan oleh 
para ahli yang menyadari pentingnya kajian budaya belajar pada suatu masyarakat. 
Antropolog di negara-negara maju memandang, salah satu persoalan pembangunan 
di negara berkembang adalah karena masalah budaya belajar. Kajian budaya belajar 
kini menjadi perhatian semakin menarik, khususnya bagi para pemikir pendidikan di 
perguruan tinggi, Perhatian itu dilakukan dengan melihat kenyataan lemahnya mutu 
sumber daya manusia. Yang berakibat terhadap rentannya ketahanan sosial budaya 
masyarakat dalam menghadapi krisis kehidupan.

2.7 TINJAUAN DARI ASPEK SOSIOLOGI
Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat, perilaku, dan perkembangan 
masyarakat. Sudah menjadi kodrat dari Allah SWT bahwa manusia mempunyai 
sifat-sifat dan perilaku yang membutuhkan pertolongan sejak dilahirkan hingga 
meninggalkan dunia yang fana ini. Seorang bayi yang baru dilahirkan membutuhkan 
pertolongan dokter atau bidan untuk mengeluarkannya dari perut ibunya hingga 
selamat, sampai dewasa terus membutuhkan pertolongan dan berkembang

Pendidikan sebagai persiapan manusia untuk hidup di masyarakat. Manusia adalah 
mahkluk sosial, sehingga manusia senang hidup bergaul dengan teman temannya 
hidup bersama di dalam masyarakat.

Hidup di dalam masyarakat merupakan manifestasi bakat sosial anak, namun 
perlu dipersiapkan sebaik-baiknya, supaya anak tidak mengalami kesulitan bila kelak 
harus masuk ke dalam kehidupan masyarakat.
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Salah satu tujuan pendidikan adalah membimbing anak agar ketak dapat hidup 
serasi dengan masyarakat tempat hidupnya, jadi yang datang di sini adalah membekali 
anak didik dengan kemampuan, agar anak itu kelak dapat dengan mudah menyesuaikan 
dirinya dengan masyarakat. Mengapa hidup di dalam masyarakat itu tidak mudah? hal 
ini disebabkan:
1. bahwa di dalam masyarakat terdapat tata kehidupan yang beraneka ragam;
2. bahwa kepentingan individu yang satu tidak sama dengan kehidupan yang lain;
3. bahwa masyarakat itu sendiri selalu mengalami perkembangan.

Di dalam masyarakat terdapat banyak tata kehidupan yang satu sama lain berbeda, 
seperti norma-norma yang terdapat di dalam masyarakat, seperti: 
1. Norma Moral
2. Norma Tradisional

Anak harus dipersiapkan untuk dapat menerima dengan sukarela ikatan-ikatan 
dari berbagai norma itu. Bilamana anak sanggup melaksanakan norma-norma yang 
hidup dalam masyarakat, anak akan hidup serasi dengan masyarakatnya. 

2.8 TINJAUAN DARI ASPEK PSIKOLOGI
Hukum dasar perkembangan kejiwaan manusia. Dilihat dari arti katanya, psikologi 
berasal dari kata “psyche” yang berarti jiwa atau napas hidup, dan kata “logos” yang 
berarti ilmu. Dengan gabungan dua kata itu psikologi diartikan sebagai ilmu jiwa, 
yaitu ilmu yang mempelajari jiwa. Jiwa hanyalah merupakan salah satu aspek saja 
dari kehidupan individu secara keseluruhan. Psikologi mempelajari perilaku sebagai 
manifestasi jiwa.

Psikologi Pendidikan ialah cabang psikologi yang secara khusus mengkaji 
berbagai perilaku individu dalam kaitannya dengan situasi pendidikan. Tujuannya 
menemukan berbagai fakta, menetapkan generalisasi dan teori-teori psikologi yang 
berkaitan dengan pendidikan untuk digunakan dalam upaya melaksanakan proses 
Pendidikan yang efektif. Pendidikan merupakan upaya dalam mempengaruhi individu 
agar berkembang menjadi manusia yang sesuai dengan yang dikehendaki. Dalam 
pendidikan terjadi proses pengembangan potensi manusiawi dan proses pewarisan 
kebudayaan.

Kegunaan psikologi pendidikan adalah membantu pendidik dan calon pendidik 
mengembangkan pemahaman yang lebih baik mengenai proses-proses pendidikan, 
terutama pembelajaran  di dalam kelas. Dalam ruangan kelas psikologi pendidikan 
banyak memusatkan pada psikologi pembelajaran dan pengajaran yang lebih efektif. 
Hal itu diupayakan dengan mewujudkan perilaku pembelajaran pada siswa, serta 
perilaku individu lain yang terkait (misalnya orang tua, manajer, dan sebagainya).  
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Tiap anak memiliki sifat kepribadian yang unik dan berbeda-beda, disebabkan 
karena: (a) faktor keturunan (heriditas); (b) faktor lingkungan, (c) faktor diri (self). 
Tiap anak mempunyai kecerdasan yang berbeda, yang dapat diklasifikasikan mulai 
dari kategori idiot (10= 49 ke bawah) sampai yang termasuk kategori genius dengan IQ 
=140 ke atas, dan pendidikannya tentu berbeda-beda.

Tiap tahap perkembangan mempunyai ciri tertentu, diperlukan strategi pendidikan 
didasarkan pada kesiapan anak untuk menerima pelajaran: 
(a). Ciri perkembangan kejiwaan anak TK, al: kemampuan melayani kebutuhan fisik  

masih sederhana, baru mengenal kehidupan sosial, masih tergantung pada orang 
tua, belum dapat membedakan yang nyata dan yang khayal.

(b)  Ciri perkembangan kejiwaan anak SD: pertumbuhan fisik dan motorik maju 
pesat, dapat bekerja sama dan bersaing dalam kelompok, kemampuan berpikirnya 
masih dalam tingkat perseptional, kemampuan memahami sebab akibat, dalam 
kegiatan belum membedakan jenis kelamin.

(c) Ciri perkembangan kejiwaan anak SMP isma: mulai mampu memahami hal-hal 
yang abstrak, mampu berkomunikasi pikir dengan orang lain, dapat memahami 
diri sendiri dan orang lain, memahami konsepsi norma dan moral, mampu 
membuat keputusan sendiri. 

(d) Ciri perkembangan kejiwaan orang dewasa adalah memiliki kemantapan emosi 
mampu menyesuaikan diri dengan orang lain, sanggup memenuhi hak dan 
kewajiban kelompok sepenuhnya, kreativitas mulai menurun, telah mencapai 
internalitas perubahan moral. 
Psikologi pendidikan sangat besar kepeduliannya terhadap “pemahaman”mengenai 

tiga ranah permasalahan pokok yaitu anak didik, proses belajar, dan kondisi belajar, 
yang ketiga-tiganya saling tumpeng tindih dan bertautan. Ada kecendrungan para guru 
terlalu memperhatikan situasi pembelajaran dengan tidak memperdulikan anak didik 
dan proses belajar. Oleh karena itu guru dan dosen sebagai pengajar atau pendidik 
harus mempunyai “pemahaman “ ( (understanding), agar dapat (1) melihat hubungan-
hubungan dalam perilaku manusia yang menurut pandangan sepintas tidak Nampak; 
(2) menjelaskan perilaku dari berbagai aspek dan titik pandang, mengembangkan 
kesadaran peranan factor-faktor penting dalam perilaku, menemukan sebab-sebab 
perilaku, dan (3) membuat prediksi-prediksi yang akurat mengenai perilaku. Tanpa 
pemahaman, seorang guru akan terperangkap dalam reaksi terhadap perilaku anak 
didik sebagai akibat latar belakang atau karena aspek-aspek lain yang bermakna.

Menurut Lindgren (1962:19),  para ahli psikologi yang berorientasi klinis maupun 
eksperimental memberikan dukungan terhadap pemahaman tentang perilaku, tetapi 
informasi-informasi dan konsep-konsep sepenuhnya meminjam dari ilmuwan-
ilmuwan keperilakuan (behavioral scientists). Mereka adalah para pekerja kesehatan 
mental, ahli psikologi sosial, ahli sosiologi, dan ahli pendidikan. Sementara itu, guru 
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merupakan sumber data yang penting, karena mereka menyediakan hipotesis dan 
metode-metode yang akan diuji melalui penelitian dan temuan pengujian psikologis 
di dalam situasi kelas. Sebaliknya, para ahli psikologi pendidikan membantu guru 
mengembangkan sikap terhadap pekerjaannya di dalam kelas dengan orientasi yang 
lebih ilmiah.

Psikologi pendidikan merupakan salah satu jenis psikologi khusus yang 
mempelajari cara-cara manusia belajar dalam adegan (setting) Pendidikan. Dalam 
ranah keilmuan ini tercakup pertanyaan-pertanyaan seperti dalam psikologi (umum) 
yaitu apa, mengapa dan bagaimana pendidikan itu?

Psikologi pendidikan membahas secara ilmiah tentang berbagai hal yang 
menyangkut aspek dan kegiatan pendidikan, seperti perlakuan pendidikan, psikologi 
mengajar, psikologi sosial sekolah sebagai sebuah organisasi. Penggunaan prinsip-
prinsip psikologi dalam kegiatan kelas menyangkut kepedulian terhadap proses 
pencapaian tujuan pendidikan. Psikologi pendidikan juga mempunyai kepedulian 
terhadap proses pencapaian tujuan pendidikan secara umum maupun untuk kelompok 
khusus seperti anak-anak berbakat (gifted children) dan anak-anak berkebutuhan 
khusus (disabilities). Oleh  karena itu, istilah “psikologi pendidikan” dan “psikologi 
per sekolahan “ sering dipergunakan secara bertukar, walaupun dalam keseharian para 
peniliti dan para ahli teori psikologi lebih menyenangi penggunaan istilah “psikologi 
pendidikan”, sedangkan para pengguna di sekolah atau di lembaga-lembaga pendidikan 
dalam adegan (setting) persekolahan disebut sebagai “psikologi persekolahan”. 

Pemahaman yang jelas tentang psikologi pendidikan dapat diperoleh melalui 
hubungannya dengan disiplin keilmuan lainnya, misalnya pertama-tama dijelaskan 
oleh psikologi, seperti halnya hubungan pengobatan dan biologi. Sebaliknya, psikologi 
Pendidikan memperjelas suatu rentang yang luas mengenai kekhususan-kekhususan 
dalam ilmu pendidikan, yang meliputi rancangan pengajaran, teknologi pendidikan, 
pengembangan kurikulum pembelajaran terencana (organizational learning), 
pendidikan khusus (special education) dan pengelolaan kelas (classroom management). 
Psikologi pendidikan berkembang dari ilmu-ilmu pembelajaran, tetapi sebaliknya 
psikologi pendidikan memberikan dukungan kepada kedua keilmuan tersebut. Dalam 
praktik pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi, jurusan psikologi pendidikan 
bernaung di bawah fakultas pendidikan (Lucas, Blazek, & Raley, 2005). Secara garis 
besar ruang lingkup psikologi pendidikan meliputi perkembangan anak didik dalam 
aspek sosial, moral, dan kognitif  serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
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2.9 PENDIDIKAN SEBAGAI PRANATA SOSIAL LINGKUNGAN SOSIAL, 
 BUDAYA DAN MASYARAKAT
Pranata sosial yang ada dalam masyarakat umumnya memiliki hubungan antara satu 
dengan lainnya, bahkan untuk fungsi tertentu sering terjadi tumpang tindih. Kadang 
kala pranata tertentu seolah-olah memiliki pangaruh lebih besar dibandingkan dengan 
yang lainnya. serta dalam kenyataannya dikesankan memiliki pengaruh yang kuat 
pula bagi lembaga lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan tingkat kesempurnaan dan 
keseimbangan antara pranata keluarga, pemerintah, agama, ekonomi dan pendidikan.

Setiap pranata memiliki simbol tersendiri yang satu sama lain memiliki keterkaitan. 
secara substantif setiap pranata dapat dilihat dari adanya simbol budaya, simbol 
perilaku, dan simbol ideologi; simbol bisa dalam bentuk benda atau bukan, contohnya: 
bendera, lagu kebangsaan, dan logo digunakan sebagai penanda suatu pranata.

Dalam konteks transmisi kebudayaan, diperlukan peranti ini adalah berbagai 
institusi sosial, baik pada lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan 
sekolah dan juga media massa sebagai penyalur informasi.

Lingkungan pendidikan masyarakat: J.P. Gillin (1951) mengartikan masyarakat 
sebagai sekelompok manusia yang tersebar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, 
dan perasaan untuk hidup bersama. Sistem pewarisan budaya lewat ungkungan 
masyarakat berlangsung dalam berbagai pranata sosial, di antaranya pemilihan hak 
milik, perkawinan, religi, sistem hukum, sistem ke kerabatan, dan sistem edukasi, 
Sebagai suatu komunitas yang lebih luas, masyarakat memiliki struktur. 

Secara umum pranata sosial memiliki ciri: (a) sebagai alat untuk memenuhi 
kebutuhan sosial; (b) tidak terpisahkan dari nilai yang berkembang dalam 
masyarakatnya; (c) relatif permanen dan menjadi pengarah dari pola perilaku, di mana 
perilaku yang berkembang pada lingkungan lembaga menjadi bagian dari budaya 
masyarakatnya; (d) setiap perilaku dikendalikan oleh tingkat pusat, perubahan yang 
terjadi pada tingkat pusat akan diikuti oleh lembaga sosial; (e) memiliki ketergantungan 
satu dengan lainnya, walaupun setiap lembaga memiliki norma, nilai dan pola perilaku 
tersendiri, dan (f) diterima mayoritas anggota masyarakat walaupun tidak semua 
anggota masyarakat memiliki keterikatan secara langsung.

 Pembaharuan Masyarakat dapat dilihat dari perspektif sosiobudaya, struktur 
masyarakatnya mencerminkan sistem sosial budaya yang kompleks, secara horizontal 
ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan etnisitas berdasarkan perbedaan-
perbedaan suku bangsa, adat istiadat, agama, dan ciri-ciri kedaerahan lainnya. 
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sedangkan secara vertikal ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan antar lapisan 
sosial yang cukup tajam.

Perbedaan itu menyebabkan masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat 
majemuk, karena secara struktural memiliki sub-sub kebudayaan yang bersifat diverse 
(berbeda).

Faktor-faktor dalam perkembangan masyarakat manusia (pluralitas masyarakat 
Indonesia) secara horizontal dalam bentuk keanekaragaman suku bangsa yang tersebar 
dari aceh di ujung barat, hingga Papua di ujung timur:
1. faktor lingkungan fisik geografis dan klimatologis;
2. faktor yang bersumber dari manusianya yang merupakan migran
3. faktor yang bersumber dari latar belakang sejarah masuk dan berkembangnnya 

pengaruh  kebudayaan-kebudayaan besar yang beragam dalam periode waktu 
serta strategi dan penentuan pusat-pusat persebaran yang saling berbeda.
Fenomena sosial budaya yang menjadi latar belakang pentingnya pendidikan 

multikultur. Pendidikan multikultur tidak hanya dimaksudkan memberikan akses 
kepada kelompok etnik dan minoritas untuk memperoleh akses pendidikan secara 
baik, tetapi menciptakan harmoni kehidupan masyarakat plural.

Sekolah adalah institusi yang diciptakan oleh masyarakat yang berfungsi untuk 
melaksanakan pembelajaran. Pembelajaran tidak hanya menyampaikan pengetahuan 
saja yang berupa latihan kecerdasan, melainikan untuk menghaluskan budi 
pekerti dan moral untuk menjadikan akhlak yang baik. Sekolah dalam masyarakat 
dikategorikan sebagai pendidikan formal. Pada dasarnya lembaga sekolah berkaitan 
dengan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat di bidang pembelajaran. Kebutuhan 
masyarakat tentang pembelajaran semakin hari semakin banyak, oleh karena itu 
sekolah pada dasarnya menyiapkan dan membekali peserta didik untuk kehidupan 
di masa yang akan datang. Di Indonesia meskipun suku bangsa masih belum dapat 
dijangkau mengingat letak geografis nya yang terpencil, namun pendidikan formal ini 
diupayakan untuk dapat dilaksanakan.

Isu pluralitas masyarakat dalam konteks praksis pendidikan adalah bagaimana 
menciptakan suasana yang harmoni dalam masyarakat majemuk melalui pendidikan. 

Pluralitas masyarakat Indonesia dilihat dari perspektif sosiobudaya, struktur 
masyarakatnya mencerminkan sistem sosial budaya yang kompleks. Ditandai 
secara horizontal adanya kenyataan adanya kesatuan-kesatuan etnisitas berdasarkan 
perbedaan-perbedaan suku bangsa, adat, agama dan ciri-ciri kedaerahan lainnya. 
Sedangkan secara vertikal ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan antar lapisan 
sosial yang cukup tajam.
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Perbedaan-perbedaan itu menyebabkan masyarakat Indonesia dikenal sebagai 
masyarakat majemuk, karena secara structural memiliki sub-sub kebudayaan yang 
bersifat diverse atau berbeda. Clifford Greertz (1963) menyebutkan masyarakat 
majemuk adalah merupakan masyarakat yang terbagi-bagi ke dalam sub-sub sistem 
yang kurang lebih berdiri sendiri-sendiri, masing-masing subsistem terikat ke dalam 
oleh ikatan-ikatan yang bersifat primordial.

Terdapat sejumlah faktor penyebab berkembangnya pluralitas masyarakat 
Indonesia yang secara horizontal dalam bentuk keaneka ragaman suku-suku bangsa 
yang tersebar dari Aceh di ujung barat hingga Papua di ujung timur. Faktor pokok 
yang pertama terpulang pada kondisi atau karakteristik lingkingan fisik geografis dan 
klimatologis keseluruhan wilayah yang sangat bervariasi. Faktor yang kedua bersumber 
pada manusianya yang merupakan migran dari luar yang datang secara bergelombang.
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Landasan Ilmu Pendidikan Dilihat dari 
Ontologis, Epistemologis, Aksiologis dan 
Stratifikasi Sosial

BAB 3

3.1. KAJIAN ONTOLOGIS, EPISTEMOLOGIS DAN AKSIOLOGIS SEBAGAI
 LANDASAN ILMU PENDIDIKAN
Ontologis dari bahasa yunani yang diartikan ilmu pengetahuan atau ajaran tentang 
yang berada. Epistemology secara etimologi diartikan sebagai teori pengetahuan yang 
benar (theory of knowledge).

Ontologi. Cabang permasalahan ontology mempertanyakan dan menyelidiki 
hakikat dari dunia nyata yang aktual sebagai objek pengetahuan. Terbuat dari apakah 
seluruh alam semesta ini? Apakah alam semesta sebatas apa yang dianalisis? Apakah 
alam semesta tunduk pada hokum tertentu? Ataukah bebas dari ikatan ataukah 
merupakan awal atau bagian dari suatu rencana besar tertentu? Apakah hakikat dari 
keberadaan dan terbuat dari bahan apa segala sesuatu itu? Dalam hal ini terdapat 
hubungan antara pertanyaan tadi dengan bidang pendidikan termasuk tugas-tugas 
sekolah. Yaitu sekiranya terdapat suatu maksud dari adanya alam semesta, dan apabila 
dimaksud tersebut dapat diketahui manusia maka amat penting bagi pihak pendidik 
untuk mampu mengetahui apa dan bagaimana sebenarnya aspek maksud tersebut 
(antara kausal dan teologika). Dalam pada itu, dari semua yang ada itu bagaimana 
hubunganya dengan manusia (seperti saya)? Dapatkah dan kalua memang dapat, 
bolehkah semua alam semesta itu saya harapkan untuk didekati?

Epistemologi. Cabang permasaahan epistemologi mempertanyakan dan 
meyelidiki masalah pengetahuan dan bagaimana caranya pengetahuan pengetahuan 
diperoleh manusia? Sebagai bagian dari kebenaran (ways of knowing). Dalam hal ini 
manusia adalah makhluk yang mampu mengetahui (the knower). Dengan alat apa 
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manusia mengetahui kebenaran: dengan berpikir, berperasaan dan intuisi, dengan 
percaya begitu saja (wahyu) ataukah dengan pengindraan. Pertanyaannya: Apa saja 
yang dapat saya ketahui ? (menyangkut proses dan karakterisitik pengetahuan).

Aksiologis adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. 
Aksiologis berisikan kajian tentang nilai-nilai, khususnya etika. Cabang permasalahan 
aksiologi mempertanyakan dan menyelidiki norma dan nilai atas dasar kehidupan 
yang mengutamakan norma dan nilai, serta bagaimana nilai-nilai harus ditentukan? 
(what is of most worth ?). Manusia bukan hanya makhluk berpengetahuan melainkan 
juga makhluk yang memiliki, memberi, dan menghargai apa yang bernilai. Apakah 
persamaan dan perbedaan antara menilai objek (benda mati) dan perbuatan saya 
menilai perbutan sendiri dan orang lain? Apakah perbuatan yang harus saya lakukan? 
Apakah saya boleh bersikap netral dalam apresiasi nilai?  Juga seperti pertanyaan Plato, 
setelah Socrates meninggal: Dapatkah perbuatan baik atau kebaikan dan nilai (virtue) 
diajarkan?
 Sesuai kajian ontologis, epistomologi, aksiologis dapat disimpulkan bahwa 

landasan ilmu pendidikan adalah berdasarkan nilai-nilai kehidupan (ekonomi, 
aestetis/keindahan, intelektual, sosial, politik, dan agama).

 tujuan ilmu pendidikan adalah: agar anak didik dapat mewujudkan atau 
menikmati nilai-nilai kehidupan tersebut, (memiliki kekayaan harta, menghayati 
keindahan/kesenian, memiliki pengetahuan, mempunyai rasa empati/kasih 
sayang/berteman, dapat memahami tentang politik bijak dalam bertindak dalam 
mengatasi permasalahan, dan bertaqwa kepadatuhan yang maha esa). Hal inilah 
yang merupakan landasan ilmu pendidikan.

3.2. KEGUNAAN ILMU PENDIDIKAN DALAM PENYELESAIAN 
 MASALAH-MASALAH KEPENDIDIKAN
Ide yang dicetuskan oleh proper adalah problem solving (penyelesaian masalah), dan 
epistemologi sebagai teori problem solving.

Di dalam kehidupan sehari-hari manusia cenderung mencoba berbagai ide untuk 
memecahkan masalahnya. Metode yang dipakai dalam perkembangan pikiran manusia 
adalah metode trial and error (metode percobaan dan membuang kesalahan.

Secara fundamental metode ini digunakan oleh seluruh organisme hidup dalam 
proses adaptasi. Semakin banyak percobaan semakin besar kemungkinan akan 
mendapatkan keberhasilan.

Masalah-masalah kependidikan (problem kependidikan) yang menyangkut proses 
pendidikan ada 5 W dan 1 H: (who,why,where, when, what dan how).
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(a) Masalah kependidikan Who (siapa), menyangkut Pendidikan (subjek) yang 
melaksanakan aktivitas Pendidikan (Guru) dan masalah anak didik (objek), yang 
dikenal sebagai sasaran aktivitas pendidikan. 

 Masalah pendidikan antara lain: 1) Problem kemampuan ekonomi; 2)Problema 
kemampuan pengetahuan dan pengalaman; 3) Problema kemampuan skill; 4) 
Problema kewibawaan; 5) Problema kepribadian; 6) Problema etitude (sikap); 
7) Problema sifat; 8) Problema kerajinan; 9) Problema kerajinan; 10) Problema 
tanggung jawab; 11) Problema kesehatan dan lain-lainnya.

 Problema anak didik, juga tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan dan dicarikan 
solusinya. Adapun problema yang sering di hadapi oleh anak didik (siswa) adalah: 
1) problema kemampuan ekonomi keluarga; 2) problema intelegensi; 3)problema 
bakat dan minat; 4) problema pertumbuhan dan perkembangan; 5) perkembangan 
kepribadian; 6) problema sikap; 7) problema sifat; 8) problema kerajinan dan 
ketekunan; 9) problema pergaulan; 10) problema kesehatan. 

(b) Masalah kependidikan Why (mengapa), seperti: 1) Mengapa siswa sulit bekerja 
sama sesama siswa; 2) Mengapa masyarakat tidak menghargai jasa guru yang 
mendidik putera dan puteri mereka; 3) Mengapa orang tua siswa menghalangi 
kegiatan ekstrakurikuler putera dan puteri mereka; 4) Mengapa droping buku 
paket tidak sesuai dengan yang diminta sekolah; 5) Mengapa masih ada siswa 
yang tawuran di jalan; 6) Mengapa terjadi kasus amoral di kalangan guru, siswa; 
dan masih banyak lagi permasalahan Pendidikan yang memerlukan solusi untuk 
keluar dari kesulitan-kesulitan tersebut.

(c) Masalah kependidikan Where (dimana), seperti: 1) di mana lokasi proses 
Pendidikan berlangsung (di sekolah, di keluarga, dan di lingkungan masyarakat). 
2) Lokasi tempat pendidikan, seperti: lokasi pendidikan di kota dan di desa.

(d) Masalah kependidikan When (kapan), seperti: 1) Kapan sesuatu materi 
disampaikan; 2) Kapan sesuatu hukum di jatuhkan; 3) Kapan sesuatu ganjaran itu 
diberikan; 4) Kapan sesuatu kewajiban itu dibebankan; 5) Kapan sesuatu perintah 
itu dilaksanakan.

(e) Masalah kependidikan What (apa), seperti: 1) Apakah sarana dan prasarana 
sekolah sudah sesuai dengan yang diharapkan guru; 2) Apakah pelaksanaan full 
day school bisa dilaksanakan di SD Negeri; 3) Apakah media selalu mendukung 
sekolah; 4) Apakah kurikulum silabi dan SAP tidak sesuai dengan situasi pada saat 
ini.

(f) Masalah kependidikan How (bagaimana), seperti: 1) Bagaimana cara atau metode 
belajar yang cocok bagi siswa Pendidikan dasar; 2) Bagaimana cara seorang guru 
dalam memberikan nilai evalusi keberhasilan siswa di sekolah.

 Ilmu pendidikan merupakan usaha yang sengaja untuk membantu perkembangan 
potensi dan kemampuan anak agar bermanfaat bagi kepentingan hidupnya. 
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Pendidikan berguna untuk membantu siswa dalam menghadapi dan melaksanakan 
tugas-tugas perkembangan yang dialami siswa pada setiap periode 

3.3. SIFAT DAN HAKIKAT MANUSIA
Manusia itu mempunyai sifat-sifat yang unik yang di bawa dari lahir dan dipengaruhi 
oleh lingkungan disekitarnya yang membawanya hingga dewasa menjadi manusia 
yang mempunyai karakter dan sikap sebagai manusia yang hakiki.

Manusia itu terdiri dari tubuh dan jiwa, sehingga peran tubuh dan jiwa saling 
berhubungan, maka dapat dipersoalkan mana yang penting, tubuh atau jiwa? Timbulah 
beberapa aliran-aliran atau mazhab.

Pendidikan merupakan alat memanusiakan manusia, sehingga perlu 
memperhatikan sifat dan hakikat manusia, bahwa manusia adalah:
1. Homo Religious (makhluk yang beragama)
2. Homo Sapiens (makhluk yang berpikir/berakal),
3. Homo Faber (makhluk yang berikhtiar/berusaha)
4. Homo Tconomicus (makhluk berkesadaran ekonomi)
5. Homo Scre Res Honini (makhluk suci bagi manusia lainnya).
6. Homo Socius (makhluk berkawan bagi manusia lain).
7. Zon Politican (makhluk berkesadaran politik).

	manusia menurut pembawaannya adalah makhluk sosial.
	manusia sejak kecilnya hidup dalam berbagai golongan
	manusia dilahirkan di dalam lingkungan keluaraga (anggota keluarga),
	manusia bila bersekolah, maka akan menjadi anggota kelas
	pendidikan sosial memberi kesempatan kepada anak-anaknya untuk bergaul, 

berinteraksi, bekerja sama, tolong-menolong, berteman.
Sudut pandang filsafat Pendidikan: Manakah yang bersifat mendasar antara 

hakikat kenyataan “berubah-ubah ataukah menetap dan permanen. Jika kehidupan 
kita berasumsi segala sesuatu berubah maka kurikulum sekolah harus diubah dari 
tahun ketahun berikutnya dan pelajaran tidak bisa diulang-ulang  begitu saja. Juga 
sekolah dan pendidik/guru tidak patut merancang kurikulum dan pengajaran sebagai 
persiapan  “hari esok “ yang terlalu jauh mengantisipasi dan melihat kemasa depan 
yang amat jauh. Sebaliknya apabila diasumsikan bahwa hakikat itu tidak berubah, dan 
hanya kenampakan nya berubah maka kurikulum sekolah secara relatif  harus bersifat 
stabil seperti kurikulum inti. Artinya guru/pendidik dapat merencanakan sebelumnya 
apa-apa yang akan diajarkan hari ini, esok, semester depan.
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3.4.  IMPLIKASI MANUSIA DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN
	pendidikan adalah usaha sadar orang dewasa dan disengaja serta bertanggungjawab 

untuk mendewasakan anak yang belum dewasa dan berlanggung terus-menerus.
	pelaksanaan pendidikan haruslah orang yang sudah dewasa
	pergaulan anak dengan anak bukan situasi pendidikan meskipun ada unsur 

pendidikan di dalamnya.
	sejak lahir manusia selalu membutuhkan pertolongan orang lain/ibu, hal ini 

berlanggung lama.
	karena anak manusia dibekali potensi untuk berkembang maka secara kodrati 

ingin belajar
	potensi untuk belajar inilah yang mempengaruhi proses pendidikan, sehingga 

peserta didik tetap membutuhkan pendidikan, yaitu:
(1) Pendidikan Baca Tulis dan Berhitung;
(2) Pendidikan Kejuruan;
(3) Pendidikan Profesional;
(4) Pendidikan Kearah Perubahan dan Pengembangan;
(5) Pendidikan Kewarganegaran dan Kedewasaan Politik
(6) Pendidikan Kultural dan Pengisian Waktu Luang.
Implikasinya yaitu:bahwa inti dari isi pendidikan bersifat relatif sama dari tahun 

ke tahun berikutnya. Jadi setiap pertanyaan mendasar dalam filsafat pendidikan 
mencerminkan suatu pendirian atau mazhab pendidikan.

3.5  PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN PERUBAHAN TINGKAH LAKU
Tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan anak didik mampu menolong 
dirinya sendiri, untuk itu anak didik perlu mendapatkan berbagai pengalaman dalam 
mengembangkan konsep-konsep, prinsip, generalisasi, intelek, inisiatif, kreatif, emosi, 
dan lain-lain.

Pendidikan harus berusaha agar proses itu berlangsung secara berdaya guna dan 
berhasil guna, pendidikan yang berhasil harus mampu mengubah tingkah laku, yang 
meliputi bentuk kemampuan yang digolongkan 3 domain 
1. cognitive domain= kemampuan kognitif, yaitu: kemampuan mengetahui, 

kemampuan mengetrapkan, kemampuan menganalisis, kemampuan mensintesa, 
kemampuan mengevaluasi, (kemampuan tersebut bersifat hierarkis) 

2 afective domain= kemampuan afektif, yaitu: kemampuan menerima, menanggapi, 
menghargai, membentuk, berpribadi.

3. psychomotor domain= kemampuan psikomotor, yaitu: kemampuan melempar, 
melekuk, berlari, meloncat, di dalam praktis situasi belajar mengajar ketiga domain 
tersebut tidak terpisah satu sama lain.
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3.6. RUANG LINGKUP WILAYAH KAJIAN SOSIALOGI PENDIDIKAN
 Hubungan sistem pendidikan dengan proses perubahan sosial dan budaya atau 

pemeliharaan status QUO;
 Fungsi sistem pendidikan formal dalam proses perbaikan sosial dalam lingkup 

hubungan kemanusiaan di antara ras, budaya, dan dengan kelompok lain;
 Fungsi sistem pendidikan dalam proses kontrol sosial;
 Hubungan sistem pendidikan dengan pendapat masyarakat;
 Signifikansi pendidikan sebagai simbol cara dalam  budaya demokratik. Cakupan 

kajian sosiologi pendidikan lainnya adalah hubungan manusia yang terdapat 
di dalam sekolah, yang ada kaitannya dengan, sifat budaya sekolah, khususnya 
yang menyangkut budaya yang berbeda dengan yang terjadi di luar sekolah, sifat 
pola stratifikasi di dalam sekolah, hubungan di antara guru dan siswa; analisis 
keserasian struktur kekuatan di dalam kelompok-kelompok yang ada di sekolah.
Hubungan sistem pendidikan dengan sistem sosial, yaitu: hubungan antara sistem 

pendidikan dengan proses sosial dan perubahan kebudayaan, fungsi sistem pendidikan 
formal di dalam proses pembaharuan sosial: hubungan antara tingkat pendidikan dan 
tingkat golongan sosial.

Hubungan sekolah dengan komuniti sekitarnya, meliputi: analisis terhadap 
struktur kekuasaan di masyarakat beserta implikasinya terhadap sekolah, analisis 
hubungan antara sistem sekolah dengan sistem-sistem sosial lainnya di masyarakat 
struktur masyarakat beserta pengaruhnya terhadap organisasi sekolah, mobilitas 
sekolah terhadap pendidikan.

Hubungan antara manusia dalam sistem sekolah meliputi: Ciri pola stratifikasi di 
dalam persekolah; pendidikan menurut perbedaan sosial, analisis terhadap klik dan 
struktur kelompok kekeluargaan di dalam sistem persekolahan.

Pengaruh sekolah terhadap perilaku anak didik, meliputi: peranan sosial guru: ciri 
kepribadian guru; dampak kepribadian guru terhadap perilaku anak didik; peranan 
sekolah di dalam pertumbuhan, penyesuian atau penyimpangan anak didik; ciri-ciri 
perilaku yang timbul dilingkungan sekolah (otoriter demokratis).

Sosiologi pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu analisis ilmiah tentang 
interaksi antar manusia dalam sistem pendidikan dan dengan luar sistem pendidikan, serta 
hubungannya antara pendidikan sebagai sebuah institusi sosial dengan institusi lainnya.

Interaksi sosial mengandung arti mengenal hubungan dan saling pengaruh antar 
orang-orang yang bersangkutan; interaksi yang dimaksudkan adalah interaksi yang 
berpola, bukan interaksi secara kebetutan.

Ditinjau dari sudut pandang sosiologis, pendidikan adalah penyesuaian diri 
yang tertinggi dari seseorang manusia yang sadar telah berkembang secara jasmaniah 
terhadap lingkungan intelektual, emosional, dan cita-cita sosial.
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Pandangan etika sosial mempunyai pengaruh besar terhadap penyelenggaraan 
pendidikan untuk umum (public education) seperti pengaruh terhadap pola administrasi 
pendidikan (sentral/desentral), kesempatan pendidikan (untuk semua atau terbatas), 
organisasi isi pendidikan (pendidikan progresif, atau pendidikan esensial).

Pandangan yuridis pendidikan adalah penyesuaian yang terbaik dalam lingkungan 
kehidupan bermasyarakat yang tertib hukum, dari seorang manusia yang sadar telah 
berkembang jasmani dan mentalnya.

3.7 PERAN PENDIDIKAN DITENGAH TENGAH MASYARAKAT
Terdapat perbedaan pandangan para ahli terdahulu yang berkaitan dengan analisis 
reran pendidikan pada kelompok dan masyarakat pada umumnya, menurut cook 
telah memberikan penekanan pembahasan pada fungsi sosial di antara sekolah dan 
aspek-aspek lainnya pada kehidupan masyarakat pedesaan dalam lingkungan yang di 
milikinya serta kaitannya dengan pendidikan tinggi dan dasar yang ada di sekitarnya.

Terdapat sedikit perbedaan itu tapi dapat diklasifikasikan pada kategori umum 
yang sama bahwa analisis fungsi sekolah pada struktur masyarakat banyak ditandai 
oleh perolehan pendidikan yang dimiliki anggota masyarakat.

Pola interaksi sosial dalam sekolah dan kaitan antara sekolah dengan masyarakat. 
dalam hal ini adalah peran guru-guru dalam kaitannya dengan siswa dan orang tua 
siswa.

Pemahaman sosio-kultural yang tumbuh di sekolah merupakan salah satu 
kebutuhan yang dirasakan oleh pihak-pihak yang mempunyai kaitan dengan 
penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, beberapa perguruan tinggi banyak 
memperkenalkan materi ini kepada calon-calon guru untuk dijadikan satu pendekatan 
dalam pengelolaan kelas.

3.8 WILAYAH KAJIAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN
Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang memfokuskan kajiannya pada relasi 
dalam masyarakat. Ilmu ini lahir pada saat-saat terakhir perkembangan ilmu 
pengetahuan (Sains Alam khususnya). Dalam perkembangannya sosiologi didasarkan 
pada kemajuan yang telah dicapai ilmu pengetahuan lain yang telah dikembangkan 
lebih dahulu. Pada akhir abad ke–19 menjelang awal abad ke-20 tumbuhnya kesadaran 
baru pada diri ahli sosiologi dan ahli pendidikan dalam memandang masyarakat 
dan pendidikan. Pendidikan memiliki kontribusi yang sangat banyak dan luas dalam 
meningkatkan kemampuan intelektual manusia, yang pada akhirnya berakibat pula 
terhadap kualitas kehidupan masyarakat. Kaitan terhadap kedua aspek tersebut 
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menuntut para ahli sosiologi dalam membahas masyarakat tidak mengenyampingkan 
hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Begitupula bagi ahli pendidikan dalam 
membahas keilmuannya tidak terlepas dari pembahasan masyarakat. Karena 
Pendidikan terjadi di dalam masyarakat di samping masyarakat juga ikut terlibat dalam 
penyelenggaraannya.

Pembahasan utama studi sosiologi pada pendidikan ini berkaitan dengan 
kedudukan sosiologi yang harus menjadi dasar untuk mengorganisir pendidikan dalam 
usaha memecah kan masalah sosial dan perkembangan sosial yang dicita-citakan. 
Penggunaan sosiologi untuk membantu pendidikan dalam memecahkan masalah 
social harus merujuk pada pandangan Educational Sociology yang telah dirintis oleh 
pakar sosiologi Lester F. Ward tahun 1927.

Dari gambaran para ahli tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tidak terlepas 
dari kondisi masyarakatnya. Harapan, kebutuhan pendidikan yang tumbuh dalam 
kenyataan sosial di dalam masyarakat perlu untuk diselenggarakan. Kedekatan arah 
pendidikan dan masyarakat menetapkan pada aplikatif peroleh pendidikan yang 
berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang betul-betul menjadi harapan dan 
kebutuhan masyarakat dalam menghadapi berbagai macam persoalan sosial yang 
timbul dalam kehidupannya.

Berbagai teori yang berkaitan dengan sosiologi pendidikan, antara lain adalah 
Teori  fungsionalisme: didasari oleh asumsi bahwa lembaga-lembaga sosial yang ada 
di masyarakat merupakan bagian dari masyarakat dan memiliki ketergantungan satu 
sama lain kunci pokok dari kalimat ini berkaitan dengan struktur dan fungsi, integrasi, 
stabilitas, dan konsensus.

Teori konflik; didasari asumsi bahwa ketegangan yang terdapat di dalam 
masyarakat diciptakan oleh adanya kompetensi kepentingan individu dan kelompok. 
konflik ini terjadi terdiri dari dua bentuk: yaitu konflik di arena politik yang sangat 
fundamental karena diwujudkan dan didominasi oleh kelompok dominan yang kedua 
konflik dalam hal gagasan dan cita-cita.

Teori  interaksi; adalah mempunyai pendekatan di tingkat mikro, yang dilandasi 
oleh asumsi bahwa kehidupan sosial hanya bermakna pada tingkat individu saja atau 
interaksi sosial, teori interaksi ini dilandasi oleh pemikiran tentang interaksi.

Teori tentang sosiokultural mengatakan bahwa masalah Pendidikan banyak 
dipengaruhi oleh kondisi guru, oleh karena itu guru perlu memiliki berbagai 
kemampuan yang harus dimiliki dalam memahami, berinterasik dengan siswa, orang 
tua dan masyarakat.
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di Dalam Pendidikan 

BAB 4

4.1 BERBAGAI ALIRAN DALAM PENDIDIKAN
a. Aliran- aliran lama

Nativisme (aliran pembawaan) ini dipelopori oleh Schopenhauer aliran ini 
berkeyakinan bahwa anak yang baru lahir membawa bakat, kesanggupan dan sifat-
sifat tertentu dan inilah yang aktif dan maha kuasa dalam pertumbuhan dan kemajuan. 
Pendidikan dan lingkungan tidak berpengaruh sama sekali dan tidak berkuasa, 
misalnya: seorang pemuda (SMP) mempunyai bakat musik. Pikirannya, perasaannya 
dan kemauannya serta seluruh pribadinya tertuju kepada musik. Ia sanggup berjam-
jam tanpa bosan di sekolah tidak menarik lagi baginya. 

Sadar atau tidak sadar, kenal atau tidak kenal dengan teori nativisme ini, ternyata 
orang-orang dalam masyarakat Indonesia selalau berbuat demikian itu. Contoh: karena 
cita-citanya seorang ibu, karena ingin melihat anaknya menjadi guru umpamanya, 
anaknya dipaksakan tumbuh ke aran tujuan itu dengan tidak menghiraukan bakat, 
pembawaan, dan cita-cita. 

Empirisme yaitu suatu aliran yang menganggap bahwa manusia itu dalam hidup 
dan perkembangan pribadinya semata-mata ditentukan oleh dunia luar, sedangkan 
pengaruh-pengaruh dari dalam (faktor keturunan) dianggapnya tidak ada.

Naturalisme adalah aliran atau mazhab yang timbul karena mengikuti adanya 
pembawaan, tetapi juga adanya lingkungan, maka dalam hal ini terdapat dua pandangan 
yang berlawanan, sehingga menimbulkan 2 golongan-golongan yang dipimpin oleh 
Rousseau. Ia mengatakan bahwa manusia itu pada dasarnya balk. Manusia lahir di 
dunia membawa benih-benih yang baik, jadi kalau ada manusia yang jahat bukan 
karena benihnya tetapi terpengaruh lingkungan.
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Perenniaslisme adalah suatu aliran yang bersifat lestari, atau penerapan filsafat 
humanisme klasik yang dirintis oleh RM Mutchins (1953),  pakar ilmu hokum dan 
Pendidikan yang memperjuangkan pendidikan klasik (tanpa kejuruan/spesialisasi) 
untuk mewujudkan perkembangan intelektual individu yang optimum di perguruan 
tinggi berlandaskan filsafat rasionalisme Aristoteles dan Kristiani (Santo) Thomas 
Aquino. Menurut Mutchins sekalipun terdapat perbedaan lingkungan namun sifat 
hakiki manusia selalu sama sehingga semua orang memerlukan pendidikan yang 
sama. Juga fungsi dan tugas warga masyarakat dapat berbeda antara masyarakat/negara 
yang satu dengan yang lain sehingga tujuan suatu sistem pendidikan dimanapun juga 
adalah relative sama yaitu untuk “meningkatkan harkat manusia sebagai manusia” (to 
improve man as man). Maka Pendidikan adalah persiapan untuk hidup. Sebagaimana 
yang ditulis oleh Adler (1939) “karena manusia itu adalah makhluk sosial dan rasional 
maka kehidupan yang cerdas harus dilakukan dalam komunitasnya yang hanya bisa 
berlanjut melalui “komunikasi antara warga.”

Golongan yang dipimpin oleh mensius, golongan ini mengatakan bahwa pada 
dasarnya manusia itu adalah jahat. Ia menjadi manusia yang baik karena ia bergaul 
dengan masyarakat. Jadi manusia itu menjadi baik bukan karena dasarnya baik, tetapi 
karena pengaruh lingkungan hidup bermasyarakat. 

Konvergensi,  adalah teori yang merupakan kombinasi dari nativisme dan empiris, 
mengemukakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia tergantung pada dua 
faktor, yaitu faktor bakat/pembawaan dan faktor lingkungan/ pengalaman/ pendidikan. 
Contoh: anak kecil yang baru belajar bicara akan meniru dan mendengarkan kata-kata 
orang di sekitarnya. 

Essentialisme adalah aliran atau mazhab yang dirintis oleh WC Bagley seorang 
tokoh guru dan dosen dan NEA yang banyak menulis di jurnal-jurnal dan cukup lama 
jadi editor dua jurnal sekaligus. Sejak masa perang dunia ke 2 aliran yang dipengaruhi 
filsafat idealism Plato dan realisme Aristoteles memperjuangkan “kurikulum 
inti” (diluar program pilihan//elektif) bagi transmisi informasi esensial untuk 
mempersiapkan siswa menjadi warga yang efektif dalam berdemokrasi ini berpusat 
juga di Harvard University (utamanya dibagian PPS kependidikan), serta berpengaruh 
kuat pada Menteri Pendidikan (ke-2) USA pada dasawarsa 1980an dan mengakui 
kelemahan persekolahan yang mahal /tidak efisien karena faktor sarana.

Progressivisme.  Progres, artinya kemajuan  adalah aliran yang dirintis oleh FW 
Parker sebagai gerakan reformasi pasca perang sipil menjelang akhir abad 19 sebelum 
direvisi oleh John Dewey di jurusan Pendidikan Universitas Chicago (sebelum 
datangnya Dr. Hutchin ). Progressiveme kemudian berimbang pengaruhnya dengan 
aliran essensialisme patriotic di TC, Colombia University. Berbeda dari koleganya yang 
menyelesaikan Pendidikan di Eropa, Dewey  semata-mata melamar  PT domestik untuk 
belajar filsafat, Pendidikan dan psikologi di negara bagian Vermont dan Maryland di 
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pantai timur. Sebagai dosen muda di Universitas Chicago di tengah wilayah Barat  
tengah (Midwest).

 Rekonstruksionisme adalah sebuah aliran yang dirintis oleh GS Counts dan 
siswa Dewey. Rekonstruksi artinya membangun ulang/kembali. Aliran yang timbul ini 
dibentuk oleh sebagian penganut teori dan aktivitas progressivisme yang tidak sabar 
melihatnya lambat/macetnya reformasi pendidikan pasca resesi ekonomi 1929 di USA 
sebelum perang dunia ke-2 . Aliran yang timbul sebagai cabang dari progressivisme ini 
berasumsi bahwa pendidikan dan sekolah bukan saja mempunyai missi untuk jangka 
Panjang ke depan, melainkan sekolah-sekolah (persekolahan) umum milik masyarakat 
harus menjalankan peranannya sebagai “ pemimpin “ (agent) dari perubahan sosial 
yang diharapkan tanpa mengecilkan arti dunia usaha  dan industri sebagai lembaga 
paling tepat untuk melatih tenaga kerja menyesuaikan diri secara spesifik dengan 
kebutuhan terbaru dari dunia kerja. Justru masyarakat modern memerlukan perubahan 
yang baik dan suatu perubahan ideal harus dapat direncanakan berdasarkan kehendak 
umum (publik). Mengingat sekolah-sekolah itu memiliki yurisdiksi atas kebanyakan 
anak-anak dari semua keluarga dalam masyarakat maka sekolah berada dalam posisi 
strategik untuk memasuki kehidupan dari nyaris setiap keluarga. Tidak mungkin 
bagi sekolah untuk mentrasmisikan segala harta kebudayaan dalam masyarakatnya, 
Sebaliknya sekolah dapat memberi kan kontribusi kepada budaya lokal dengan jalan 
harus menyeleksi dan memilih norma dan nilai-nilai yang paling murah hati dan 
paling berkemanusiaan untuk diajar kan kepada siswa dalam kelas berkonteks lokal 
dan nasional.

Seperti dikatakan di zaman kontemporer oleh Postman dan Weingartner 
(1970) sekolah harus dan mungkin merupakan satu-satunya Lembaga yang mampu 
merencanakan dan memulai pelaksanaan pembaharuan dan karena itu sekolah harus 
menjadi milik umum dalam masyarakat. Itulah sekolah sebagai lembaga formal tempat 
belajar bagi siswa dan bagi masyarakat sebagai tempat pula untuk memperoleh beberapa 
kepuasan sosial. Diharapkan dalam masyarakat serbaneka, bahkan masyarakat 
multikultural di kota akan terjadi.

  
b.  Aliran-Aliran dalam Pendidikan

Pembelajaran alam sekitar: di dalam pendidikan alam sekitar ditanamkan 
pemahaman, apresiasi, pemanfaatan lingkungan alami dan sumber-sumber 
pengetahuan di luar sekolah yang semuanya penting bagi perkembangan peserta 
didik sehingga peserta didik akan mendapatkan kecakapan dan ke sanggupan 
baru dalam menghadapi dunia nyata. Melalui penjelajahan alam yang dilakukan, 
maka peserta didik akan menghayati secara langsung tentang keadaan alam sekitar, 
belajar sambil mengerjakan sesuatu dengan serta merta memanfaatkan waktu 
senggangnya.
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Pengajaran pusat perhatian (centres d’interet) ditemukan oleh ovide decroly. 
pengajaran disusun menurut pusat perhatian anak. dari pusat perhatian ini 
kemudian diambil pelajaran-pelajaran lain. Dalam pengajaran ini anak selalu 
bekerja sendiri tanpa ditolong dan dilayani.

Sekolah  kerja: dikembangkan oleh George Kerschenteiner menurut dia, 
bentuk sekolah untuk menjadi warga negara yang baik yaitu mendidik anak agar 
pekerjaannya tidak merugikan masyarakat dan justru memajukannya.

Pengajaran proyek: dikembangkan oleh W.H. Kilpatrick. Ia menanamkan 
pengajaran proyek sebagai satu kesatuan tugas yang sesuai kebutuhan peserta 
didik dan dikerjakan bersama-sama dengan kawan-kawannya. Menurut Kilpatrick 
dengan tetap duduk di bangku masing-masing maka pembentukan watak para 
peserta didik tidak dapat terlaksana.

c. Aliran Pokok Pendidikan di Indonesia
1. Taman Siswa:

Didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 oleh Ki Hadjar Dewantara, taman siswa 
memiliki asas-asas sebagai berikut: 
(1) Asas merdeka untuk mengatur dirinya sendiri, 
(2) Asas kebudayaan Indonesia; 
(3) Asas kerakyatan; 
(4) Asas kekuatan sendiri (berdikari); 
(5) Asas berhamba kepada anak

2. Taman siswa juga memiliki dasar-dasar pendidikan yang disebut panca dharma,  
yaitu:
(1)  Kemanusiaan= cinta kasih terhadap sesama manusia dan semua makhluk 

ciptaan tuhan; 
(2)  Kodrat hidup = untuk pemeliharaan dan kemajuan hidup sehingga manusia 

hidup selamat dan bahagia;
(3)  Kebangsaan= tidak boleh menyombongkan bangsa sendiri, tidak boleh 

bertentangan dengan kepentingan umum; 
(4)  Kebudayaan= kebudayaan nasional harus tetap dipelihara; 
(5)  Kemerdekaan/kebebasan= apabila anak tidak diberikan kemerdekaan maka 

akan menghambat kemajuannya.
3.  Ki Hadjar Dewantara juga mengajarkan semboyan kepada pendidik, yaitu: Ing 

Ngarsa Sung Tuladha= memberikan keteladanan ketika di depan ing madya 
mangun karsa= membangun semangat ketika berada di tengah Tut Wuri 
Handayani= mengarahkan siswa, pada saat di belakang. 
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4.  Ins (Indonesiche Nederlansce School) didirikan oleh M. Syafei di Kayutanam 
(Padang Panjang, Sumbar). Menggunakan rencana pelajaran dan metode sendiri 
mirip sekolah kerja kershensteiner. Dengan belajar sendiri watak peserta didik 
akan terbentuk dapat tumbuh menjadi orang dewasa yang merdeka, tidak hanya 
degan menghafal saja di sekolah.

5.  Persyarikatan Muhammadiyah didirikan untuk mendukung KH. Ahmad Dahlan 
untuk memurnikan ajaran Islam yang dianggap banyak dipengaruhi hal-hal 
mistik. Dan kegiatannya berawal dari basis dakwah Islam untuk wanita dan kaum 
muda berupa pengajian Sidratul Muntaha. Selain itu perandalam pendidikan 
diwujudkan dalam pendirian sekolah dasar dan lanjutan dulunya bernama Hooge 
Kweek School Muhamadiyah sekarang bernama Mu’alimin dan Mu’allimat di 
Suronatan Yogyakarta.

4.2. PENGARUH SOSIAL BUDAYA DALAM KONTEKS PENDIDIKAN
 MULTI BUDAYA
Konsep pendidikan multikurtural semakin mendapat momentum pasca runtuhnya 
rezim orde baru dan digantikan dengan era reformasi yang merupakan penerapan 
paradigma pendidikan multikultur, pendidikan multikultur adalah sebuah konsep 
yang dibuat untuk menciptakan persamaan peluang pendidikan bagi semua siswa yang 
berbeda-beda ras, etnis, kelas sosial dan kelompok budaya.

Greertz seorang ahli antropologi menyatakan bahwa manusia adalah makhluk 
yang terkungkung dalam jaringan arti yang di tentukannya sendiri. Artinya bahwa 
manusia tidak dapat menjadi dewasa apabila dia tercabut dari masyarakatnya yang 
mempunyai kebudayaannya sendiri.

Dalam implementasinya, paradigma pendidikan multikultural:
1. Pendidikan multikultural harus menawarkan beragam kurikulum yang 

merepresentasikan pandangan dan perspektif banyak orang.
2. Pendidikan multikultural harus didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada 

penafsiran tunggal terhadap kebenaran sejaarah.
3. Kurikulum dicapai sesuai dengan penekanan analisis komparatif dengan sudut 

pandang kebuduayaan yang berbeda-beda.
4. Pendidikan multikultural harus mendukung prinsip-prinsip pokok dalam 

memberantas pandangan klise tentang ras, budaya dan agama.
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4.3 KAJIAN TENTANG KOMPONEN PESERTA DIDIK
	Peserta didik disebut juga anak didik atau terdidik (siswa).
	Jenis peserta didik dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu:

1. Peserta didik menurut tahap perkembangan dan umur:
0-7 tahun = Masa Kanak- Kanak (Bermain)
7-14 tahun = Masa Sekolah (Pendidikan Formal)
14-21 tahun = Puberitas (Pertentangan Belum Ada Keseimbangan 

Emosional)
2. Peserta Didik Menurut Status dan Tingkat Kemampuan

Peserta Super Normal: Genius : IQ 140 ke atas
Gifted : IQ 130-140

Superior : IQ 110-130
Normal dan Sedikit Normal : IQ 90-110
Di bawah Normal Sub Normal :

Berdorline : IQ 70-90
Sub Normal Debil : IQ 50-70

Inbisil : IQ 25-50
Idiot : IQ 20-25

4.4 PESERTA DIDIK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK)
Peserta didik anak berkebutuhan khusus ini dapat dibagi menjadi 3:
1. Berkelainan Sosial;

	anak nakal/delinquent
	anak yang menyendiri/menjauhi diri dari masyarakat (outis)

2. Berkelainan Jasmani:
	anak timpang (tuna daksa)
	anak berkelainan penglihatan (tuna netra)
	anak berkelainan pendengaran (tuna rungu) 
 anak berkelainan bicara (tuna wicara)
	anak kerdil (tuna daksa)

3. Berkelaianan mental (tuna grahita).
	tingkat kecerdasan rendah (sub normal)
	tingkat kecerdasan tinggi (super normal)
	siswa-siswa yang mempunyai gangguan perkembangan tersebut memerlukan 

suatu metode pembelajaran yang sifatnya khusus. 
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4.5 PENYEBAB ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DAN  PENANGANANNYA
Penyebab anak berkebutuhan khusus sampai saat ini belum diketahui sementara orang 
mengatakan bahwa ketunaan (cacat) tersebut disebabkan penyakit yang terjadi dalam 
kandungan sehingga mempengaruhi janin yang dikandungnya. Sebagian orang ada 
juga yang mengatakan terjadi karena keturunan (faktor genetika) dan ada pula yang 
menghubungkan dengan kejadian-kejadian mitos dan sebagainya.

Untuk mengetahui secara pasti terjadinya kecacatan anak diperlukan pengetahuan 
tentang genetika manusia sebagai unsur terbentuknya manusia. Metode penanganannya 
bersifat khusus, suatu pola gerak yang bervariasi, diyakini dapat meningkatkan potensi 
peserta didik dengan kebutuhan khusus dalam kegiatan pembelajaran (berkaitan 
dengan pembentukan fisik, emosi, sosialisasi, dan daya nalar). Sesensi dari pola gerak 
yang mampu meningkatkan potensi diri anak berkebutuhan khusus adalah kreativitas.

Perkembangan kognitif dan sosial melalui kreativitas gerak diharapkan dapat 
menimbulkan harga diri (self esteem) pada diri anak berkebutuhan khusus dan sangat 
berguna dalam mengarungi kehidupan diri mereka kelak. 

4.6 JENIS-JENIS PENDIDIKAN DI INDONESIA
Menurut tingkat dan sistem persekolahan:
1. tingkat pra sekolah: paud/ TK
2. tingkat sekolah dasar/madrasah/SLB
3. tingkat sekolah menengah pertama (umum dan kejuruan)
4. tingkat sekolah menengah atas (umum dan kejuruan)
5. tingkat perguruan tinggi dibedakan menjadi:

1. jalur gelar (S1, S2, S3)
2. jalur nongelar (D1; D2; dan D3)

Menurut tempat berlangsungnya pendidikan:
	pendidikan di dalam keluarga
	pendidikan di dalam sekolah
	pendidikan di dalam masyarakat. 
Menurut sifatnya pendidikan dibedakan menjadi:
	pendidikan informal: dari pengalaman sehari-hari sepanjang hayat
	pendidikan formal: pendidikan di sekolah
	pendidikan nonformal: kursus-kursus keterampilan 
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4.7 KAJIAN TENTANG KOMPONEN TUJUAN PENDIDIKAN
Macam-macam tujuan pendidikan, 
(1) Menurut sejarah bangsa yunani, tujuan pendidikan adalah untuk ketentraman 

mereka berpendapat bahwa berperang adalah suatu perkara yang sangat penting 
untuk kemuslihatan kehidupannya, oleh karena itu mereka sangat mementingkan 
pendidikan jasmani, agar tubuh menjadi sehat, kuat dan tangkas dan siap 
menghadapi peperangan di mana saja, kapan saja.

(2) Menurut Islam, tujuan pendidikan adalah membentuk manusia supaya sehat, 
cerdas, patuh, dan tunduk kepada perintah tuhan dan menjauhi larangan-
larangannya sehingga dapat berbahagia lahir dan bathin, dunia akherat.

(3) Tujuan pendidikan secara nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta 
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha 
esa, berakhlak mulia, serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
negara yang demokratis dan bertanggung jawab,

(4) Tujuan akhir pendidikan adalah mendidik anak agar berguna bagi dirinya sendiri, 
serta berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. 

4.8 PERBEDAAN ALAT PENDIDIKAN DENGAN ALAT PENGAJARAN
Alat pendidikan adalah suatu tindakan atau perbuatan atau situasi atau benda yang 
dengan sengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. 
Ekosusilo membedakan antara alat pendidikan dengan alat pengajaran sebagai berikut:
	Alat pendidikan yang bersifat materiil disebut alat pengajaran  yang berupa benda-

benda yang nyata: in-focus, white board, laptop, silabus, kurikulum, sap, dsb.
	Alat pendidikan yang bersifat non materiil disebut alat pendidikan, yang tidak 

bersifat kebendaan melainkan segala macam keadaan atau kondisi, tindakan dan 
perbuatan yang diadakan atau dilakukan dengan sengaja sebagai sarana dalam 
melaksanakan pendidikan.

	Suwarno, membagi alat pendidikan menjadi dua yaitu alat pendidikan yang positif 
(mengerjakan yang baik) dan negatif (menghindari yang buruk)

	Alat pendidikan yang preventif (pencegahan) dan korektif (memperbaiki).

4.9 KURIKULUM DI DALAM PENDIDIKAN
Kurikulum sebagai alat pembentuk harus pula disesuaikan dengan tujuan pendidikan 
dengan demikian dapat dikatakan bahwa kurikulum adalah alat untuk mencapai 
tujuan pendidikan. Kurikulum adalah rencana tertulis tentang kemampuan yang harus 
dimiliki peserta didik berdasarkan standar nasional, materi yang perlu dipelajari dan 
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pengalaman belajar yang harus dijalani untuk mencapai kemampuan tersebut, dan 
evaluasi yang perlu dilakukan untuk menentukan tingkat pencapaian kemampuan 
peserta didik.

Kurikulum adalah seperangkat peraturan yang berkenaan dengan pengalaman 
belajar perserta didik dalam mengembangkan potensi diri pada satuan pendidikan 
tertentu. Komponen-komponen kurikulum memiliki keterkaitan satu sama lain, yaitu 
(1) Tujuan
(2) Materi
(3) Metode
(4) Organisasi 
(5) Evaluasi

Komponen-komponen tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun secara 
bersama-sama menjadi dasar utama dalam upaya mengembangkan sistem 
pembelajaran.

Menurut Beauchamp, kurikulum mempunyai tiga karakteristik, yaitu: (a) 
kurikulum merupakan dokumen tertulis ; (b) berisi garis-garis besar rumusan tujuan, 
berdasarkan garis-garis besar tujuan tersebut disain kurikulum segera disusun, (c) isi 
atau materi ajar, dengan materi tersebut tujuan kurikulum dapat tercapai.

Ada dua hal yang perlu ditambahkan dalam desain kurikulum, pertama ketentuan-
ketentuan tentang bagaimana penggunaan kurikulum, serta bagaimana mengadaan 
penyempurnaan-penyempurnaan berdasarkan masukan dari pengalaman. Kedua 
kurikulum itu dievaluasi, baik bentuknya desainnya maupun sistem pelaksanaannya.

Rekayasa kurikulum berkenaan dengan bagaimana proses memfungsikan 
kurikulum di sekolah, upaya-upaya yang perlu dilakukan para pengelola kurikulum 
agar kurikulum dapat berfungsi sebaik-baiknya. Pengelola kurikulum di sekolah 
terdiri atas: para pengawas/penilik dan kepala sekolah, sedangkan pada tingkat pusat 
adalah kepala Pusat Pengembangan Kurikulum Balitbang Dikbud dan para Kasubdit/ 
Kepala Bagian Kurikulum di Direktorat. Dengan menerima pelimpahan wewenang 
dari Menteri atau Dirjen, para pejabat pusat tersebut merancang, mengembangkan dan 
mengadakan penyempurnaan kurikulum.
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Inklusif, Segregatif dan Perbedaan 
Individual Sebagai Landasan 
Penyelenggara Pendidikan

BAB 5

5.1 HAKIKAT PENDIDIKAN INTEGRATIF
Pengertian tentang pendidikan integratif:
Secara bahasa integratif artinya adalah menyeluruh, lengkap, dan terpadu, hakikat 
pendidikan integratif adalah sistem pendidikan memadukan intelektual, moral, 
dan spiritual (IQ, EQ, SQ) pendidikan integratif adalah sebuah pendidikan yang 
mencakup diri manusia antara jasmani dan rohani, sekolah integratif berarti sekolah 
yang pengelolaannya melibatkan komponen pendidikan secara menyeluruh, meliputi 
institusi pendidikan, materi, pembelajaran, murid serta lingkungan sekolah. Sekolah 
yang mempunyai program integratif identik dengan peran tauhid dalam pembelajaran, 
konsep pendidikan integratif memiliki penafsiran yang bermacam-macam, antara lain: 
1. Pendidikan yang berupaya mengoptimalkan perkembangan kognisi, emosi, 

jasmani dan intuisi (bisikan hati).
2. Menempatkan anak berkebutuhan khusus (disable person) bersama anak normal 

secara penuh.
3. Mengintegrasikan apa yang dipelajari di sekolah dengan tugas masa depan.
4. Mengintegrasikan manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial.
5. Mengintegrasikan pendidikan anak autisme dengan pendidikan umum.

5.2 HAKIKAT PENDIDIKAN INKLUSIF
Pengertian inklusif memiliki ukuran yang universal, yaitu dapat dikaitkan dengan 
persamaan, keadilan dan hak individual dalam pembagian sumber-sumber seperti 
politik, pendidikan, sosial, dan ekonomi.
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Istilah pendidikan inklusif untuk mendeskripsikan penyatuan anak-anak 
berkebutuhan khusus (cacat) kedalam program sekolah, konsep inklusi memberikan 
pemahaman mengenai pentingnya penerimaan anak-anak yang memiliki hambatan 
kedalam kurikulum, lingkungan, dan interaksi sosial yang ada di sekolah.

Rumusan mengenai pendidikan inklusif menurut kemendiknas adalah sistem 
layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-
sekolah terdekat di kelas biasa bersama-sama teman seusianya.

Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang dirancang dan disesuaikan dengan 
kebutuhan semua peserta didik, baik peserta didik yang normal maupun peserta didik 
berkebutuhan khusus. Masing-masing dari mereka memperoleh layanan pendidikan 
yang sama tanpa dibeda-bedakan satu sama lain.

5.3. HAKIKAT PENDIDIKAN SEGREGATIF
Pendidikan segregatif adalah sekolah yang memisahkan anak berkebutuhan khusus 
dari sistem persekolahan regular, di Indonesia bentuk sekolah segregatif ini adalah 
berupa satuan pendidikan khusus atau sekolah luar biasa (SLB) sesuai dengan jenis 
tingkat kecacatan/kelainan peserta didik.
Kategori kecacatan SLB dapat dikelompokkan menjadi:
1. SLB bagian A untuk anak tuna netra (cacat mata/buta)
2. SLB bagian B untuk anak tuna wicara (cacat tidak bisa bicara)
3. SLB bagian C untuk anak tuna rungu (cacat pendengaran)
4. SLB bagian D untuk anak tuna daksa (cacat tubuh)
5. SLB bagian E untuk anak tuna laras (cacat mental)
6. SLB bagian F untuk anak tuna grahita (cacat ganda).

Bentuk-bentuk sistem pendidikan segregatif adalah: SLB, SDSLB, SMP, SLB, SMA 
SLB, kalah jauh, kelas kunjung, sekolah bersama, sekolah rumah sakit (hospital school)

5.4  KEKURANGAN DAN KEUNGGULAN PENDIDIKAN INTEGRATIF 
 DAN INKLUSIF LAYANAN PENDIDIKAN LUAR BIASA (PLB)
Kekurangannya:
(1) Hanya dapat dilaksanakan bagi siswa yang tingkat kecacatan ringan
(2) Penyelenggaraan pendidikan lavanan PLB masih relatif mahal.
(3) Menimbulkan sifat egoistis dan menumbuhkan kesenjangan kualitas pendidikan.
(4) Dapat menumbuhkan disintegrasi (berkelompok)
(5) Membutuhkan fasilitas yang spesifik 
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dan keunggulannya:
(1) Menggunakan metode pembelajaran yang khusus sesuai dengan kondisi dan 

kemampuan anak.
(2) Mudah kerjasama dengan multidisipliner
(3) Siswa yang berkebutuhan khusus merasa diakui keberhasilannya dengan teman-

temannya yang normal.
(4) Sarana dan prasarana yang sesuai.
(5) Lebih banyak mengenal kehidupan orang normal.
(6) Harga diri anak dapat meningkat
(7) Dapat kesempatan melanjutkan kejenjang pendidikan

5.5 LANDASAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DAN
 IMPLEMENTASINYA
1. Landasan Filosofis:

NKRI (menjaga persatuan dan kesatuan), pandangan agama, bahwa manusia 
diciptakan berbeda-beda untuk saling bersila turahim (inklusif) dan kemuliaan 
disisi Allah adalah ketaqwaan pandangan universal hak asasi manusia, bahwa 
manusia berhak untuk hidup, hak pendidikan, kesehatan, dan hak pekerjaan.

2. Landasan Yuridis:
UUD 1945, UU No. 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, UU No. 39 Tahun 
1999, tentang hak asasi manusia, UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan 
anak, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP. No.19 Tahun 
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, permendiknas No. 70 Tahun 2009 
tentang Pendidikan Inklusif, pergub No. 116 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan Iklusif.

3. Landasan Empiris:
Deklarasi hak asasi manusia 1948 (declaration of human rights), konvensi hak anak 
1989, konvensi dunia tentang pendidikan untuk semua 1990 (education for all).

5.6 PENGERTIAN PROGRAM PENDIDIKAN INDIVIDUAL (PPI)
Program Pendidikan Individu (PPI) adalah merupakan program pengajaran di mana 
siswa dapat mengerjakan dengan tepat tugas-tugas dalam waktu yang cukup dan 
kondisi yang termotivasi.

PPI ini disusun dengan mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan siswa 
sehingga memungkinkan siswa belajar secara optimal dan menguasai tingkat materi 
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tertentu yang telah ditetapkan, perbedaan individual yang terdapat pada siswa telah 
menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam proses pengajaran, alasan 
diperlukannya PPI adalah:
	Meningkatnya permintaan seiring dikeluarkannya peraturan pemerintah Indonesia 

mengenai penerapan pendidikan iklusif dibeberapa sekolah percontohan.
	PPI menjamin akuntabilitas dan guru yang bertanggung jawab. 
	PPI dapat mengkompensasi kekurangan pada kurikulum regular
	PPI memberikan struktur pengajaran yang sistematis, terpusat kepada area 

pembelajaran yang penting.

Sebutan yang popular untuk Program Pembelajaran Individual adalah 
Individualized Educational Program (IEP) yang diprakarsai oleh Samuel Grindley 
Howe pada tahun 1871 (Abdurrahman, 1995:1). Bentuk pembelajaran semacam 
ini merupakan layanan yang lebih terfokuskan kepada kemampuan dan kelemahan 
kompetensi peserta didik. IEP sangat erat kaitannya dengan tiga komponen utama, 
yaitu:
(1) Tingkat kemampuan atau prestasi (performance level), yang diketahui setelah 

dilakukan asesmen melalui pengamatan dan tes-tes tertentu. Melalui informasi 
berkaitan dengan tingkat kemampuan atau prestasi, maka diharapkan para guru 
kelas dapat mengetahui secara pasti kebutuhan pembelajaran yang sesuai untuk 
siswa yang bersangkutan. Informasi umumnya berkaitan dengan kemampuan-
kemampuan akademik, pola perilaku khusus, keterampilan untuk menolong diri 
sendiri dalam kehidupan sehari-hari, bakat vokasional, dan tingkat kemampuan 
berkomunikasi. Tingkat prestasi mengacu kepada pernyataan yang bersifat data 
spesifik tentang bidang studi yang dapat dipakai sebagai sasaran pembelajaran, 
dan lebih menekankan kepada informasi pada aspek-aspek yang positif dari setiap 
peserta didik, artinya apa yang bisa ia lakukan, bukan “kelainan” apa yang ia 
sedang dan menjadi hambatan pembelajarannya.

(2) Sasaran program tahunan (annual goals). Komponen ini merupakan kunci 
komponen karena dapat memperkirakan program jangka panjang selama 
kegiatan sekolah, dan dapat dipecah-pecah menjadi beberapa “sasaran antara “ 
yang dituangkan ke dalam program semester.

(3) Sasaran jangka pendek atau short term objective. Sasaran jangka pendek ini 
bersifat “sasaran antara” yang diterapkan setiap semester dalam tahun yang 
sedang berjalan. Sasaran ini semestinya sudah dikonsepkan oleh guru kelas 
sebelum penerapan program IEP, sehingga dipakai sebagai acuan dalam proses 
pembelajaran dan dikembangkan guna mencapai kemampuan-kemampuan 
yang lebih spesifik (should be specific), dapat diamati (observable), dapat diukur 
(measurable), berorentasi kepada kebutuhan siswa yang bersangkutan (student-
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oriented) dan mengarah kepada hal-hal yang positif (positive), termasuk kriteria-
kriteria keberhasilan tertentu untuk suatu tugas yang disampaikan kepada peserta 
didik bersangkutan dalam upaya mencapai sasaran tahunan (annual goal) saat 
disampaikan dalam proses pembelajaran (Polloway, E.A. and Patton J.R. : 1993: 
41-45).

  Yang perlu diperhatikan adalah tugas-tugas yang disampaikan dalam IEP 
hendaknya mengarah kepada perkembangan sesuai dengan sasaran akhir jangka 
pendek yang konsisten dengan sasaran jangka tahunan. Sasaran-sasaran tersebut 
dipilah-pilah menjadi bagian demi bagian sehingga tugas-tugas dapat mudah 
dilakukan oleh peserta didik yang bersangkutan (bersifat teks analisis). Dengan 
demikian maka IEP merupakan bentuk pembelajaran model ABC pada operant 
condition.

  Karena mengacu kepada satu sasaran utama, yaitu annual goals, maka dalam 
program semacam ini diperlukan perumusan tujuan pembelajaran khusus 
dengan menggunakan kata kerja operasional (umumnya mengutamakan domain 
psikomotor, dari pada knowledge (kognitif) atau afektif untuk setiap tujuan 
yang akan dicapai dalam program pembelajaran, melalui suatu kegiatan belajar 
mengajar (Abdurrahman,1995:4)

  Kemampuan, kelemahan minat peserta didik, dan tujuan kurikuler yang 
ditetap kan merupakan titik awal guna mengembangkan tujuan-tujuan khusus 
pembelajaran. Informasi untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan peserta didik, 
diperoleh melalui:
(1) Hasil tes awal atau pre tes, sebelum peserta didik melaksanakan suatu 

program pembelajaran, dilakukan pengamatan oleh tim dan tes-tes tertentu 
yang sesuai dengan kondisi dan keberadaan peserta didik,

(2) hasil-hasil tes formal selama proses identifikasi dan seleksi, 
(3) hasil evaluasi dan pengamatan informal oleh guru kelas dan guru bidang 

studi,
(4) hasil survey tentang minat dan kebutuhan sebenarnya dari peserta didik 

bersangkutan,
(5) hasil evaluasi terhadap pendapat orang tua peserta didik melalui daftar cek 

atau kuesioner,
(6) hasil informasi dari berbagai sumber yang relevan misalnya data dari guru 

bidang studi, kepala sekolah, ahli terapis, kalangan medis, dan para-medis. 
Semua hasil analisis terhadap informasi tersebut dapat menentukan profil 
peserta didik bersangkutan, yang sangat membantu guru kelas dalam 
membuat dan menentukan bentuk-bentuk intervensi program pembelajaran 
yang bersifat individu.
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5.7  PENGELOMPOKAN PESERTA DIDIK UNTUK EFISIENSI
  PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN
Pengelompokan (grouping) peserta didik karena terdapat pandangan bahwa disamping 
peserta didik tersebut mempunyai perbedaan, juga mempunyai persamaan, kesamaan-
kesamaan yang ada pada peserta didik menciptakan pemikiran untuk pengelompokan 
yang sama, sedangkan untuk perbedaan-perbedaan yang ada pada peserta didik 
dikelompokkan pada kelompok yang berbeda.

Perbedaan antara individu dan perbedaan antara individu, adalah yang pertama 
adalah berbedanya peserta didik satu dengan yang lain di dalam kelas, dan yang kedua 
berkenaan dengan berbedanya kemampuan masing-masing peserta didik dalam 
berbagai mata pelajaran atau bidang studi, perbedaan ini mengharuskan layanan 
pendidikan yang berbeda sehingga kurang efisien, maka dilakukan pengelompokan 
berdasarkan persamaan dan perrbedaan peserta didik. Agar kekurangan pada 
pengajaran klasikal dapat dikurangi.

Alasan lain agar perkembangan peserta didik yang cepat tidak mengganggu 
peserta didik yang lambat, dan sebaliknya.

5.8 TUJUAN DAN FUNGSI PENGELOMPOKAN PESERTA DIDIK
Tujuan pengelompokan (grouping) adalah untuk memudahkan pemberian layanan 
yang sama, pengelompokan siswa diadakan dengan maksud agar pelaksanaan kegiatan 
proses mengajar di sekolah bisa berjalan lancar, tertib, dan bisa tercapai tujuan-tujuan 
pendidikan yang telah diprogramkan.

Fungsi pengelompokkan peserta didik adalah untuk membantu siswa agar dapat 
berkembang seoptimal mungkin, dan dapat mengenali siswa dari segi kepribadian, 
minat, dan kemampuan yang tidak homogen di dalam kelas, alatukur yang sering 
digunakan untuk membedakan siswa adalah dengan tes, yaitu tes kemampuan umum, 
tes minat, tes prestasi belajar, dapat digunakan untuk membedakan daya serap masing-
masing siswa terhadap bahan ajaran yang telah disampaikan kepada siswa.

Tes kepribadian dipergunakan untuk membedakan integritas dan kepribadian 
peserta didik.
Jenis-Jenis Pengelompokan Peserta Didik

Beberapa jenis pengelompokan peserta didik, yaitu:
 Ability an grouping, adalah pengelompokan berdasarkan kemampuan di dalam 

setting sekolah.
 Sub grouping with in the class, adalah: pengelompokan dalam setting kelas.
 Pengelompokan  berdasarkan bidang studi;
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 Pengelompokan  berdasarkan spesialisasi;
 Pengelompokan  dalam sistem kredit;
 Pengelompokan  berdasarkan minat;
 Pengelompokan  berdasarkan penelitian;
 Pengelompokan  berdasarkan kombinasi

5.9  PENYELENGGARAAN PROGAM PENDIDIKAN BERDASARKAN
   KEBUTUHAN INDIVIDU
Thenon grade elementary school (SD tanpa tingkat), multigrade and multi aged grouping 
(pengelompokan kelas rangkap the dual progress plan, grouping, pengelompokan 
kemajuan rangkap, self contained classrom (penempatan sekolompok siswa kepada 
seorang guru.), team teching (pembelajaran beregu).

Kajian Mastery Learning banyak mempengaruhi konsep individualized instruction 
pada tahun 1960-an dan 1970-an. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa melalui mastery 
learning dapat diprediksi bahwa 95% peserta didik dapat mencapai tingkat keberhasilan 
belajar jika mereka disediakan waktu belajar yang tepat. Melalui pendekatan individual 
ini peserta dapat belajar secara cepat dan independen, bahkan pendekatan ini 
menekankan pada penyelesaian belajar untuk bagian tertentu secara utuh sebelum 
yang sangat penting dalam program mastery learning, yaitu: kualitas pembelajaran, 
kecakapan untuk memahami pelajaran, ketekunan, waktu dan kecerdasan. Menurut. 
Menurut Bloom (1968) didasarkan atas hasil kajiannya menunjukkan bahwa peserta 
didik yang memiliki kecerdasan yang tinggi dapat mengerjakan secara baik setiap 
tugas yang diberikannya, bahkan ia dapat terlibat belajar walaupun untuk bahan ajar 
yang sangat komplek, sedangkan peserta didik yang memiliki kecerdasan yang rendah 
hanya dapat mempelajari bahan ajar yang sederhana sesuai dengan kemampuannya. 
Sedangkan John Carrol (1963) menjelaskan bahwa jika kondisi peserta didik memiliki 
kecerdasan yang berdistribusi normal dan mereka memperoleh kualitas pembelajaran 
dan jumlah waktu belajar yang sama, maka pengukuran hasil belajar akan menunjukan 
distribusi normal pula. Menurutnya, bahwa kecerdasan dan jumlah waktu belajar 
merupakan persyaratan bagi peserta didik untuk dapat memperoleh hasil belajar 
secara tuntas.

Selain mastery learning yang memiliki kontribusi terhadap perkembangan konsep 
teknologi Pendidikan dalam kaitannya dengan individual instruction adalah Fred 
Keller (1968) yang mengembangkan the  Personalized System of Instruction (PSI) sebagai 
hasil kajiannya di perguruan tinggi. Konsep ini merupakan gabungan antara mastery 
learning dengan program pembelajaran yang konvensional, dan ditambah dengan 
motivasi. Pengajaran tatap muka dirancang sebagai suplemen untuk memperkaya 
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penguasaan bahan belajar dibandingkan sebagai sumber informasi yang pokok untuk 
ketuntasan pemahaman bahan ajar. Keller menggunakan pengawas atau pembimbing 
yang menguasai bahan ajar, dan ditugaskan untuk mencatat hasil tes dan memberikan 
tutorial kepada peserta didik yang memerlukannya. Melalui pengawas ini diharapkan 
dapat meningkatkan aspek sosial pada diri peserta didik dalam proses pendidikan.

Pengembangan individually Prescribed Instruction (IPI) oleh Pittsburgh (1964) dari 
University Pittsburg, untuk kepentingan pengajaran di sekolah dasar. IPI ini hamper 
sama dengan PSI yang menggunakan prinsip penggabungan teori belajar behavioris 
dengan mastery learning.
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BAB 6

6.1  KAJIAN MENGENAI TRADISIONAL INTELLIGENCE, MULTIPLE
  INTELLIGENCE GIFTED AND TALENTED
Kecerdasan (intelligence) dapat diperbaiki melalui pendidikan. Masing-masing kendali 
corak kecerdasan terletak pada lokasi otak yang berbeda dan masing-masing corak 
saling mandiri satu sama lain, apa bedanya kecerdasan jamak (multiple intelligence) 
dengan inteligensi tradisional (IQ)?, kecerdasan tradisional (tradisionel intelligence) 
merupakan kapasitas kognitif intelektual yang seragam dan merupakan bawaan/
keturunan, kapasitas ini dapat diukur dengan tes yang cukup diperoleh dengan jawaban 
pendek.

Kecerdasan jamak (multiple intelligance) adalah kecerdasan yang beragam 
bentuknya manurut penelitian Howard Gardner manusia mempunyai kecerdasan 
jamak, kecerdasan ini dapat dibentuk, dikuatkan, diabaikan, atau diperlemah, manurut 
Gardner manusia memiliki 9 kecerdasan yang beragam tingkatan dan komposisi, dan 
dapat diperbaiki melalui pendidikan.

6.2 SEMBILAN CORAK KECERDASAN (MULTIPLE INTELLIGANCE)
Setiap manusia memiliki 9 corak kecerdasan (multiple intelligance),yaitu:
(1) kecerdasan verbal-linguistic/ bahasa keterampilan verbal terhadap ucapan.
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(2) kecerdasan mathematical logical kemampuan berpikir logik, nomerik, strategik.
(3) kecerdasan music auaudiotori: ritme, membedakan warna, jenis suara.
(4) kecerdasan visual: kapasitas untuk berpikir dalam image dan gambar atau untuk 

memvisualisasikan baik secara tepat maupun abstrak.
(5) kecerdasan motorik: terampil, tangkas: kemapuan untuk mengendalikan, 

menyadari dan menafsirkan gerakan tubuh.
(6) kecerdasan interpersonal hubungan: kapasitas dan kepekaan untuk menangkap 

dan menanggapi secara persis suasana hati (mood), motif, kebutuhan dan hasrat 
orang lain.

(7) kecerdasan intrapersonal refleksi: kapasitas untuk sadar diri dan cermat terhadap 
perasaan dalam diri (inner feelings), nilai, keyakinan, dan proses berpikir sendiri.

(8) kecerdasan naturalistik alamiah: kapasitas untuk mengenali dan mengategorikan 
taksonomi tumbuhan, hewani, dan objek lain dalam dunia alamiah.

(9) kecerdasan existentiau ke-akuan: sensitivitas dan kapasitas untuk menangani 
pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang keberadaan diri/manusia, seperti: 
makna hidup, mengapa manusia harus mati, dan bagaimana hendaknya manusia 
menyikapi.

6.3  BAKAT (GIFTED) DAN KEBERBAKATAN (TALENTED)
	Bakat (gifted) berbeda dengan keberbakatan (talented).
	Bakat (gifted) adalah kemampuan inherent dalam diri seseorang yang dibawa sejak 

lahir, dan terkait dengan struktur otak, sedangkan keberbakatan menunjuk pada 
kemampuan intelektual tinggi serta kreativitas yang merupakan ekspresi tertinggi 
keberbakatan.

	Bakat itu merupakan pembawaan seseorang sejak lahir, sedangkan keberbakatan 
dapat dikembangkan.

	Contoh: jika kita ingin bisa dalam bermain musik maka dengan latihan secara 
kontinu seseorang dapat bermain musik.

	Penerapan dalam penyelenggaraan program pendidikan para guru hendaknya 
dapat mengetahui dan memahami bahwa pentingnya memanfaatkan kedua belah 
otak kanan dan otak kiri untuk belajar dengan menyeimbangkan kedua fungsi 
otak tersebut dalam proses pembelajaran, baik dengan musik maupun dengan 
berolah raga.

	Guru harus mampu mengenali dan memperhatikan anak-anak berbakat untuk 
mengembangkan dan mengoptimalkan bakat yang dimiliki peserta didiknya.

2018_landasan Ilmu_Conie_Revisi.indd   72 2/8/2018   6:38:34 PM



73

Bab 6– Keberbakatan, Kreativitas, dan Pengembangan Pendidikan Karakter

6.4 MENGENALI FUNGSI OTAK MANUSIA
	 Otak terdiri dari dua bagian yaitu belahan otak kanan dan otak kiri belahan otak 

kanan merupakan belahan otak yang berfungsi dalam hal berkreativitas, visual.
	 Otak kiri merupakan belahan otak yang berfungsi dalam kegiatan motorik yaitu 

berhubungan demgan logika, bahasa, analisis, rangkaian dan matematika.
	 Sel syaraf otak akan akan banyak berfungsi jika semakin banyak cabang sel yang 

tumbuh, bagaimana cara menumbuhkan cabang sel pada otak?
	 Cara menumbuhkan sel otak baru, satu bagian otak yang disebut neuronal di 

dalam hipo adanya latihan fisik kompleks, atau dapat terdapat 3 tingkatan otak
1.  Batang otak (reptilian brain) dalam, berfungsi untuk memastikan fungsi dasar 

penting kehidupan seperti detak jantung, tekanan darah dan pernapasan.
2.  Batang otak mamalia (sistem limbic) berfungsi untuk pengendali emosi
3. Batang otak berpikir (neo-cortex), berfungsi untuk kecerdasan (intelegensi) 

dan penalaran. 
 Menurut Karl Albrecht (2000:258), terdapat 4 (empat) daerah potensi otak yang 

paling berarti: 
(1) Fisiologi Otak
(2) Infotronics
(3) Parapsikologi
(4) Latihan keterampilan kognitif.

Fisiologi Otak
Penemuan dari fisiologi otak (keadaan fisik otak) dapat membimbing dan membuahkan 
petunjuk yang berguna untuk perkembangan otak. Walaupun sampai kini para 
peneliti menghadapi gap yang mematahkan semangat antara penemuan dari riset 
“neurochemical” dengan pertanyaan praktis: bagaimana otak membentuk gagasan, 
dimana dan bagaimana otak menyimpan memori, dan bagaimana otak bermimpi.

Penemuan terbaru dari lateralisasi otak barangkali merupakan contoh yang paling 
dramatis. Para pendidik sekarang mulai berspekulasi, bahwa sistem pendidikan terlalu 
menekankan fungsi otak sebelah kiri yaitu: bahasa, matematika, dan gagasan linear 
dengan mengorbankan fungsi otak sebelah kanan, yaitu: persepsi ruang (kinesthetic), 
musik, keterampilan seluruh tubuh dan ungkapan artistik.

Peneliti tertarik pada pengaruh gizi dan diet terhadap fungsi otak. Mereka 
tampaknya menunjukkan bahwa makan makanan tertentu dapat menaikkan tingkat 
konsentrasi dari “neorotrasmitter” dan mempunyai konsekuensi atas kecepatan dan 
efisiensi pengiriman berita lewat syarat. Diet makanan yang kaya akan “lecithin” 
cenderung dapat meningkatkan konsentrasi.

2018_landasan Ilmu_Conie_Revisi.indd   73 2/8/2018   6:38:34 PM



74

Meneropong Landasan  Ilmu Pendidikan yang Hakiki

Infotronics
Istilah infotronics menunjukkan pada teknologi yang meledak dengan cepat dari 
elektronik digital yang berharga rendah, karena dipakai untuk menunjang dan 
memperbesar fungsi mental manusia. Datangnya “integrated circuit microprocessor” 
menurut pandangan Karl Alberht membuka pintu lebar kepada realisme yang lebih 
besar, lebih menjanjikan dan mempunyai pengaruh potensial yang besar terhadap 
umat manusia yang tidak seorangpun di antara kita mampu memahami.

Kini dipakai microprocessors sebagai alat mengambil keputusan dan programmer 
untu produk konsumen, untuk mengontrol proses produksi dan mesin yang ruwet, 
dalam mesin pengajar, pada permainan elektronik dan video, sebagai generator dari 
gambar artistik dan grafik, dan sebagai processor yang berkapasitas besar dari informasi 
verbal dalam organisasi dagang, demikian pula di kantor dan personal computer yang 
lebih konvensional.

Agaknya tepat untuk memasukkan teknologi “biofeedback” (umpan balik) di 
bawah topik infotronics. Peneliti Joe Kaniya, Barbara Brow dan Elmer dan ALyce Green 
telah memperlihatkan dengan jelas bahwa manusia dapat belajar mengontrol benar-
benar setiap fungsi tubuh internal. Para psikolog selalu menganggapnya otomatis, yaitu 
di bawah pengaruh proses mental sadar. Para peneliti tersebut menggunakan system 
infotronics seperti mesin pengajar pada klinik, eksprimen dan situasi yang praktis.

Microprocessor yang merupakan impian akhirnya menjadi kenyataan, menjadi 
mesin pengajar yang canggih dengan harga terjangkau. Pada sekitar tahun 50-60an 
banyak para pendidik sangat mengharapkan mesin pengajar ini. Mungkin hanya satu-
satunya ketahanan terhadap aplikasi infotronics yang cepat terhadap pendidikan dasar 
akan menjadi sebuah ancaman. Akan mendidik susunan organisasi tradisional dari 
Lembaga pendidikan sendiri, dan terhadap pola kebiasaan guru tradisional yang lebih 
menyukai sebagai penjaga bayi dari pada memberikan fasilitas belajar.

Parapsikologi
Bidang parapsikologi menurut Karl Albrecht (2000:262) meliputi:
1. Telepati: komunikasi langsung antara pikiran dan pikiran tanpa penggunaan 

proses sensory (indrawi).
2. Kewaskitaan: pengetahuan/ilmu extrasensory langsung dari peristiwa pada suatu 

jarak tanpa perantaraan orang lain.
3. Prekognisi: pengetahuan tentang masa depan (misalnya: peramal)
4. Psikonesis: pengaruh terhadap benda fisik dan proses dengan kekerasan mental, 

tanpa pemakaian kontak atau kekuatan fisik konvensional.
5. Penyembuhan fisik: pengurangan atau penghapusan langsung dari kekacauan 

kesehatan seseorang oleh orang lain yang berinteraksi dengannya dengan cara 
“fisik” (misalnya: pengembilan batu dari penderita sakit kencing batu).
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6. Pengalaman di luar tubuh: meningkatkan jasmani selama keadaan kewaspadaan 
diubah dan “tamasya” dengan kesadaran seseorang ke tempat yang jauh. 
(meninggal kan tubuh untuk waktu tertentu).

7. Komunikasi dengan orang sesudah kematian, mengadakan percakapan biasanya 
lewat media, dengan roh yang mewakili orang yang kepribadiannnya berlajut 
muncul setelah kematian. (Contohnya: permainan tradisional jailangkung).

Latihan Keterampilan Kognitif
Penundaan yang lama dalam memasukkan mata kuliah berpikir di sekolah berasal 
dari kurangnya pengenalan di antara para pendidik, bahwa berpikir dapat diajarkan 
dengan seefektif mungkin. Mungkin juga kurangnya metodologi yang terorganisir. 

Badan atau organisasi dagang (usaha) juga makin banyak yang berminat dengan 
keterampilan berpikir. Sejumlah konsultan mengembangkan program latihan praktis 
bagi manajer dan profesional dalam pemecahan problema yang kreatif, mengeluarkan  
ide dan beraneka keterampilan yang berhubungan dengan keefektifan diri. Sebagian 
biro jasa latihan menawarkan paket program latihan untuk organisasi usaha. Kita 
mungkin akan melihat perluasan materi dan teknis yang cepat untuk program berpikir 
dalam area ini. Dapat dipercaya bahwa latihan keterampilan kognitif sangat penting 
untuk perluasan mentalitas manusia, seperti yang pernah dialami oleh Albercht sendiri. 
Konsep dan Teknik seperti yang disajikan ini, dipelajari dari orang lain, ditemukan dan 
diciptakan sendiri dan diterapkan dengan sukses dalam situasi praktis. Teknik-teknik 
tersebut yang membuat menjadi berguna, bila kita saling bertukar pikiran dengan 
orang lain. Bila menggunakan otak dengan lebih efektif dapat melompat jauh ke depan 
dalam hal kemampuan manusia. Kemungkinan besar dalam setiap otak manusia 
terkandung potensi otak genius, hanya menunggu pemiliknya untuk menemukan dan 
menggunakannya sebaik mungkin.

Menurut Taufik Bahaudin (2007:102) betapa mahal adilnya Allah SWT dibuktikan 
juga dari otak manusia yang diciptakan secara adil pada umat manusia sebagai 
salah satu ciptaan Nya. Tidak ada bukti secara ilmiah yang bisa menunjukkan atau 
mendukung suatu pendapat bahwa memang ada kelompok masyarakat, ras, etnis, 
suku, bahkan bangsa tertentu yang memang otaknya diciptakan Allah lebih hebat 
dari lainnya. Allah memberikan otak kepada setiap manusia dengan potensi yang 
dikatakan sama. Seseorang bisa memiliki potensi berlebih di bidang tertentu, tetapi 
memiliki kekurangan di bidang lainnya. Kelebihan ini yang disebut dengan potensi 
atau bakat yang memang berbeda-beda pada setiap manusia yang tidak didasarkan 
pada ras, etnis, golongan, bangsa dan sebagainya, tetapi lebih pada manusia secara 
individual. Hal inilah yang menjadikan seseorang memiliki kelebihan dan sekaligus 
juga memiliki kekurangan di sisi lainnya, sebagaimana dikatakan tidak ada manusia 
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yang sempurna (no body perfect) dan Allah tidak melakukan permainan favorit (God 
doesn’t play favouritism ). 

Bahkan di dalam penelitian ilmiah yang dibarengi dengan praktik secara nyata 
membuktikan bahwa genius itu bisa di“ciptakan” asalkan kita tahu bagaimana 
“menciptakannya”. Jenius tidaklah harus dalam bidang matematika saja, tetapi bisa 
bermacama-macam. Komposer dunia seperti Bethoven dan lainnya adalah genius. 
Kita pernah memiliki pelukis genius seperti Raden Saleh, dan juga dibidang oleh 
raga seperti Rudy Hartono seorang yang genius (bodily-kinesthetic intelligence) adalah 
seorang maestro dunia untuk bulu tangkis pada zamannya. Pemahaman kecerdasan 
seperti ini yang disebut multiple intelligence yang dikemukakan  oleh Howard Gardner.

Pada dekade 90-an baru dipahami bahwa kecerdasan otak manusia bukan 
hanya berupa IQ (Intelligence Quotient ) kecerdasan yang berada pada otak rasional 
(neocortex) manusia tetapi juga EQ (Emotional Quotient) yang ada pada otak emosional 
(limbic system) manusia, yang dapat memberikan kepada kita penyadaran mengenai 
adanya perasaan (feeling) pada manusia, seperti empati, motivasi, malas, yang dapat 
meningkatkan kemampuan merespon dan mengefektifkan IQ. Dan pada abad ke-
21 ditemukan satu lagi kecerdasan yaitu kecerdasan spiritual, yang ditemukan oleh 
Danah Zohar dan Ian Marshall dari hasil penelitiannya mengenai adanya kecerdasan 
ketiga yang berada pada otak emosional manusia yaitu kecerdasan spiritual (Spiritual 
Intelligence) adalah kecerdasan manusia yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah 
menyangkut makna dan nilai-nilai. Suatu kecerdasan yang mampu membuat tindakan 
dan hidup kita menjadi lebih luas, lebih kaya dan karenanya benar-benar bermakna. 
Suatu kecerdasan yang mengantar kita mencapai kebahagiaan dalam hidup dan 
kehidupan manusia yang hakiki, yang dapat memberikan makna yang positif terhadap 
lingkungan di sekitar kita.Oleh karena itu SQ disebut sebagai induk atau pusat dari 
semua kecerdasan manusia (the edge of intelligence).

6.5  MENINGKATKAN KREATIVITAS INDIVIDU DALAM 
   PROGRAM PEMBELAJARAN
Kreativitas adalah kemampuan yang mencerminkan kelancaran keluwesan 
(fleksibilitas) dan originalitas dalam berpikir serta kemampuan untuk mengelaborasi 
suatu gagasan, untuk meningkatkan kreativitas individu dalam program pembelaja 
ran, adalah melalui pengembangan kreativitas melalui 4 P, yaitu:
1. Pribadi: dari pribadi yang unik diharapkan timbulnya ide-ide baru dan produk-

produk yang inovatif
2. Pendorong: untuk mewujudkan bakat kreatif siswa diperlukan dorongan dan 

dukungan dari lingkungan (motivasi eksternal) berupa apresiasi, dukungan, 
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penghargaan, pujian, insentif, serta dorongan dari dalam diri siswa itu sendiri 
(motivasi internal) untuk menghasilkan sesuatu.

3. Proses: untuk mengembangkan kreativitas siswa, perlu diberi kesempatan 
untuk bersibuk secara aktif. pendidik hendaknya dapat merangsang siswa untuk 
melibatkan dirinya dalam berbagai kegiatan kreatif.

4. Produk kondisi yang memungkinkan seseorang menciptakan produk kreatif yang 
bermakna adalah kondisi pribadi dan lingkungan.

6.6. TUJUH KEBIASAAN MANUSIA YANG SANGAT EFEKTIF 
  (STEPHEN R. COVEY 1994)
1. Jadilah Proaktif

bukan hanya sekedar mengambil inisiatif, tetapi kita juga bertanggung jawab 
terhadap pilihan-pilihan sesuai prinsip dan nilai.

2. Mulai dengan Tujuan Akhir.
 membentuk masa depan dengan menciptakan visi mental.
3. Dahulukan yang Utama.
 mengatur aktivitas berdasarkan urutan skala prioritas.
4. Berpikir Menang-Menang (Win-Win Solution)
 mencari manfaat bersama dan saling menghormati dan bukan persaingan yang 

saling mematikan.
5. Berusaha Memahami, Baru dipahami.
 menjadi pendengar yang baik membentuk hubungan yang sejati.
6. Wujudkan Sinergitas
 kerja sama yang kreatif, membentuk tim yang saling melengkapi.
7.  Mengasah Gergaji.
 Upaya untuk memperbaharui diri secara terus-menerus pada 4 bidang dasar 

kehidupan: fisik, emosional, mental dan spiritual (IQ, EQ, SQ) termasuk life long 
education.

6.7.  SDM DALAM ORGANISASI SEKOLAH DENGAN KOMPENTENSI
  YANG DIBUTUHKAN
Sumber Daya Manusia (SDM) dalam organisasi sekolah dalam hal ini adalah guru, 
kompentensi guru adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang 
harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diaktulisasikan oleh guru dalam melaksanakan 
tugas keprefesionalannya.

2018_landasan Ilmu_Conie_Revisi.indd   77 2/8/2018   6:38:35 PM



78

Meneropong Landasan  Ilmu Pendidikan yang Hakiki

Kompetensi guru yang dimaksud sesuai PPRI No.74 Tahun 2008, Pasal 3 yang di 
peroleh melalui pendidikan Profesi adalah:
1. Kompetensi Pedagogik
2. Kompetensi Kepribadian
3. Kompetensi Sosial
4. Kompetensi Profesional

Uji Kompetensi guru SD, dan SMP, pada tahun 2006 yang dilakukan pada 5 
wilayah di DKI Jakarta terdiri dari:
1. Penguasaan bidang studi/Akademik, meliputi penguasaan materi kurikulum, 

bidang studi metode/ teknik pembelajaran atau teknik evaluasi.
2. Pengelolaan pembelajaran, meliputi penyesuaian RPP, pelaksanaan interaksi, 

pembelajaran, pengelolaan kelas, pemahamaan potensi peserta didik, penggunaan 
alat bantu pembelajaran peserta didik, dan peleksanaan tindak lanjut hasil 
penilaian.

3. Sikap kerja dan kepribadian, meliputi komunikasi Interpersonal.

6.8. STRUKTUR SOSIAL SEKOLAH, KEPRIBADIAN GURU, DAN PERANAN 
KETELADANAN GURU 

Kedudukan seorang guru sangat mempengaruhi dan menentukan dalam struktur sosial 
sekolah, di dalam struktur sosial sekolah seorang yang berkedudukan sebagai guru akan 
mengharapkan tingkah laku yang positif dari siswa, guru bertanggung jawab terhadap 
kemajuan belajar siswa-siswa merupakan client dari suatu struktur/sistem sekolah 
dan dilihat dari tanggung jawab dan otoritas, maka siswa berada pada tingkatan yang 
paling bawah dari suatu struktur organisasi sekolah, karena mengingat siswa masih 
perlu mendapatkan pengawasan dan bimbingan dalam menuju kedewasaan.

Struktur sosial sekolah yang formal adalah tingkatan yang secara jelas, yaitu: 
Kemendikbud - Kadinas Pendidikan – kepala sekolah - guru dan – siswa, struktuk sosial 
sekolah yang informal adalah 1ingkatan yang tidak terikat oleh ataupan dan ketentuan 
yang jelas dan baku, sehingga bagi sekolah yang satu dengan sekolah lainnya terdapat 
perbedaan atau variasi, struktur sosial informal ini hierarkhi dan hubungan vertikal 
tidak begitu jelas, misalnya: Kepala Sekolah - Guru - Siswa- Orang Tua Murid. 

Kepribadian Guru dan Peranan Keteladanan Guru 
Guru artinya digugu dan ditiru oleh anak didiknya (siswa), oleh karena itu kepribadian 
guru harus mencerminkan: 
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1.  Keteladanan. (Ing Ngarso Sung Tulodo). artinya keteladanan 
 merupakan faktor yang mutlakyang harus dimiliki oleh seorang guru. yaitu 

konsistensi dalam kata dan perbuatan.
2. Inspirator, yaitu guru dapat membangkitkan semangat untuk maju dengan 

menggerakan segala potensi yang dimiliki siswa.
3. Motivator, yaitu kemampuan guru untuk mendorong membangkitkan semangat, 

spirit, etos kerja dan potensi siswa agar dapat muncul kepermukaan menjadi suatu 
prestasi siswa.

4. Dinamisator, yaitu guru berperan tidak hanya membangkitkan semangat tetapi 
juga menjadi lokomotif yang dapat mendorong gerbong ke arah tujuan dengan 
kecepatan, kecerdasan, dan rearifan yang tinggi.

5. Evaluator, yaitu guru harus selalu mengevaluasi metode pembelajaran yang 
selema ini digunakan dalam pendidikan karakter selain dari pada itu guru juga 
harus mampuh mengevaluasi sikap perikaku yang ditampilkan dan agenda yang 
direncanakan.

6.9.  SOSIALISASI DAN PENYESUAIAN DIRI GURU SEBAGAI MODEL
(1) Kembangkan nilai-nilai etika inti dan nilai-nilai kinerja pendukung.
(2) Mendefinisikan karakter secara komprehensif yang mencakup Pikiran, perasaan 

dan perilaku.
(3) Gunakan pendekatan yang komprehensif, disengaja dan proaktif.
(4) Ciptakan komunitas sekolah yang penuh perhatian.
(5) Berikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan tindakan moral.
(6) Buat kurikulum akademik yang bermakna dan menantang, menghormati semua 

peserta didik, mensantukan siswa untuk berhasil. 
(7) Usahakan mendorong motivasi diri siswa
(8) Melibatkan staf sekolah sebagai komunitas pembelajaran dan moral
(9) Tumbuhkan kebersamaan dalam kepempinan moral.
(10) Melibatkan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra.
(11) Evaluasi Karakter Sekolah, Fungsi Staf Sekolah sebagai Pendidik Karakter, dan 

sejauh mana siswa Memanifestasikan Karakter yang Baik

6.10. HUBUNGAN SEKOLAH DAN MASYARAKAT
Desain berbasis komunitas (masyarakat) dalam mendidik siswa yaitu menafsirkan 
bahwa sekolah tidak berjuang senoirian, tetapi dapat juga melibatkan masyarakat di 
luar lembaga pendidikan, seperti keluarga, masyarakat umum dan negara juga memiliki 
tanggung jawab moral untuk mengintergrasikan pembentukan karakter dalam konteks 
kehidupan mereka, sejak anak dilahirkan, ketika berada di lingkungan sekolah, kembali 
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kerumah dan bergaul dalam lingkungan sosial masyarakatnya, akan selalu menjadi 
tempat bagi anak untuk belajar, mencontoh, dan mengaktualisasikan nilai-nilainya 
yang dipelajari dan dilihatnya itu hubungan sekolah dan masyarakat sangat erat sekali. 
karena salah satu dari sekian sanyak tujuan pendidikan adalah bahwa mendidik itu 
bertujuan membimbing anak agar kelak dapat hidup serasi dengan masyarakat tempat 
hidupnya.

Yang terpenting di sini adalah membekali kemampuan kepada anak didik, agar 
anak itu kelak dapat dengan mudah menyesuaikan dirinya dengan masyarakat tempat 
dimana anak tersebut berasal. dan masyarakat harus kondusif mendorong anak untuk 
menimba ilmu disekolah, 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, terdiri dari guru sebagai pendidik 
dan murid-murid sebagai anak didik. Antara mereka sudah tentu terjadi adanya saling 
berhubungan (interaksi), baik antara guru dengan muridnya maupun antara murid 
dengan gurunya sebagai pendidik.

Para guru sebagai pendidik, dengan wibawanya dalam pergaulan membawa murid 
sebagai anak didik ke arah kedewasaan. Manfaat menggunakan pergaulan sehari-
hari dalam pendidikan adalah cara yang paling tepat dan efektif dalam pembentukan 
pribadi dan dengan cara ini pula maka hilanglah jurang pemisah antara guru dengan 
murid.

Kepramukaan yang diadakan di sekolah-sekolah adalah satu organisasi yang 
mengembangkan cara pergaulan untuk membentuk kepribadian/membawa kepada 
kedewasaan anak. Suasana pergaulan dalam pramuka adalah suasana pedagogis. 
Semua perintah dan larangan diberikan dalam suasana edukatif. Setiap pelajaran yang 
diberikan dalam suasana paedagogis.

Masyarakat merupakan tempat pergaulan sesama manusia dan merupakan 
lapangan Pendidikan yang luas dan meluas, yaitu adanya hubungan antara dua orang 
atau lebih tak terbatas.

Sebagai masyarakat kecil dan sebagai bagian dari masyarakat sekolah harus 
membina hubungan dengan masyarakat. Di dalam masyarakat banyak kegiatan-
kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok masyarakat. Ikut berpartisipasi 
dengan masyarakat merupakan titik tolak untuk bekerja sama dalam usaha 
meningkatkan hubungan era tantara sekolah dengan masyarakat.
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BAB 7

7.1  INTERAKSI PENDIDIKAN KOOPERATIF, KOMPETITIF 
  DAN KOLABORATIF
Terdapat 3 (tiga) pola situasi interaksi dalam pembelajaran yaitu:
1. Pembelajaran Kooperatf
2. Pembelajaran Kompetitif
3. Pembelajaran Kolaboratif

Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) adalah seperangkat proses 
pembelajaran yang membantu siswa berinteraksi dalam kelompok untuk mencapai 
tujuan bersama. Tujuan disepakati bersama dengan target-target yang spesifik, 
pembelajaran kompetitif (competitive learning) digambarkan oleh johnson dan johnson 
(1991) bahwa hanya ada satu siswa yang mencapai tujuan dan semua yang lainnya 
belum berhasil. Kompetisi bisa dalam bentuk mutu proses belajar, hasil belajar maupun 
penggunaan waktu belajar.

Pembelajaran kolaboratif adalah cara belajar dengan kerja sama tidak hanya sekadar 
teknik belajar di dalam kelas, tetapi seluruh rangkaian kegiatan siswa diintegrasikan 
dalam kelompok.

7.2 INTERAKSI GURU DAN SISWA
Guru dan siswa adalah dua sosok manusia yang tidak dapat dipisahkan dari dunia 
pendidikan, figur guru yang mulia adalah sosok guru dengan rela hati menyisihkan 
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waktu demi kepentingan anak didik demi membimbing anak didik, mendengarkan 
keluhan anak didik, menasehati, membantu anak didik dalam segala hal yang dapat 
menghambat aktivitas belajarnya, karena guru dan siswa adalah dwi tunggal jika 
ketiadaan interaksi antar guru dan peserta didikan menghambat proses belajar dan 
pembelajaran.

Pendekatan yang diharapkan dari guru dalam interaksi edukatif, guru berusaha 
menjadi pembimbing yang baik, arif dan bijaksana sehingga tercipta hubungan dua 
arah yang harmonis, pendeketan tersebut adalah, pendekatan individual (pengelolaan 
kelas sangat memerlukan pendeketan individual), pendekatan kelompok (diperlukan 
untuk membina dan mengembangkan sikap sosial anak didik), pendekatan bervariasi 
(digunakan menciptakan suasana yang kondusif), pendeketan edukatif (setiap 
tindakan, sikap, dan perbuatan yang guru lakukan harus bernilai pendidikan).

7.3  INTERAKSI ANTARA BUDAYA SEBAGAI WAHANA TERJADINYA
  EVOLUSI CULTURA
Budaya adalah pikiran, akal budi, hasil, adat istiadat, kegiatan budaya dapat sebagai 
suatu alat dalam pendidikan dilihat dari berbagai sudut pandang: 
1. pandangan dan pendekatan holistik: pengalaman anak didik yang bersifat 

intelektual, sosial, emonsional dan fisik, pengaruh lingkungan dekat, lingkungan 
jauh, alam, iklim, politik, ekonomi orang tua, dan guru.

2. kreativitas: suatu proses upaya atau kemampuan manusia untuk membangun 
dirinya atau menghasilkan sesuatu yang baru dalam berbagai aspek kehidupannya.

3. interaksi dan komunikasi kegiatan budaya sebagai alat untuk interaksi dan 
komunikasi untuk membantu porses berkembangnya anak didik serta orang 
tua dan guru mendorongnya, dilain pihak kegiatan budaya dapat menciptakan 
kerangka kerja yang baik untuk memungkinkan adanya spontanitas yang akan 
memicu interaksi dan komunikasi, selanjutnya akan memungkinkan anak didik 
mempengaruhi kehidupan dan perkembangnya.
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7.4  MODEL KURIKULUM PENINGKATAN APRESIASI BUDAYA DALAM 
  LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL

Tingkat Perkembangan 
Kebudayaan Kelompok Apresiasi Budaya

M i t i s Anak dan Balita
(TK dan SD)

     Peninggaln Budaya
	Cerita Rakyat
	Fiksi
	Tari, Lukis

Ontologis Remaja
(SLTP dan SLTA)

	Peninggalan Budaya
	Tari, Lukis
	Novel (Non-Fisik)
	Pagelaran Seni

Fungsional Pemuda
(Akademik dan PT)

	Eksplorasi Nilai Budaya
	Pengembangan Nilai-Nilai Budaya
	Kajian Kritis Kebudayaan
	Seni dan Pagelaran Seni

7.5  HAKIKAT KOMUNIKASI DAN BERBAGAI JENIS 
  MEDIA PENDIDIKAN
Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan 
melalui media yang menimbulkan efek tertentu, unsur komunikasi: komunikator— 
pesan—media—komunikan-efek komunikasi dalam kegiatan belajar mengajar 
amat efektif antara pengajar dengan pelajar maupun diantara pelajar sendiri, media 
pendidikan sebagai alat bantu di dalam proses pembelajaran adalah sebagai alat bantu 
atau media komunikasi, media adalah perantara atau pengantar pesan atau informasi 
dari pengirim kepenerima pesan.

Celce-Murcia (1984:289) membagi media menjadi dua kelompok yaitu: 
1. Perangkat pengajaran non teknis: papan tulis, papan magnetis, gambar, bagan 

(charts), gulungan (scrolls), kartu pengingat (flash cards), foto, dan kartun.
2. Perangkat projek teknis: slides, transparansi, film, bilah film-film strips), vidio 

tapes.
Sadiman (1990) membagi media pembelajaran ke dalam karakteristik: yakni: 
media grafis, media audio, media proyeksi diam.
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7.6  KOMUNIKASI PENDIDIKAN TATAP MUKA, KOMUNIKASI JARAK
  JAUH, ERA IT
Komunikasi pendidikan tatap muka adalah metode pembelajaran melalui pertemuan 
tatap muka antara guru/dosen per semester desain pembelajarannya antara lain: out 
line, sap (satuan acara pembelajaran perkuliahan), rencana pembelajaran (teaching 
plan), rencana pelaksanaan pembelajaran, silabus.

Komunikasi jarak jauh adalah metode pembelajaran mengurangi tatap muka/ tanpa 
tatap muka, hanya bertemu pada saat tertentu menggunakan modul pembelajaran dan 
e-learning, information technology (IT) mulai berkembang pesat di era tahun 1980-an. 
pesatnya perkembangan teknologi ini didukung oleh pesatnya perkembangan prosesor 
(chip) yang berfungsi sebagai otak sebuah komputer pribadi (personal computer).

Sistem pendidikan on-line dengan Internet dapat mengakses perguruan tinggi 
kelas dunia dengan materi kuliah dari profesor terkemuka, namun tetap saja berbeda 
dengan per kuliahan tatap muka model belajar berbasis teknologi informasi dengan 
menggunakan multi media yaitu penggabungan beberapa media, dua atau lebih jenis 
media dan umumnya dikendalikan komputer sebagai penggerak secara keseluruhan 
gabungan media tersebut.

7.7. PENDIDIKAN ISLAM DI ASIA TENGGARA
Islam masuk ke Asia Tenggara disebarluaskan melalui kegiatan kaum pedagang dan 
para sufi, hal ini berbeda dengan daerah Islam di dunia lainnya yang disebarluaskan 
melalui penaklukan Arab dan Turki, Islam masuk ke Asia Tenggara dengan, jalan 
damai, terbuka dan tanpa ada pemaksaan sehingga Islam sangat mudah diterima 
masyarakat Asia Tenggara.

Proses masuknya Islam ke asia tenggara ada 6, yaitu:
1) Saluran Perdagangan
2) Saluran Perkawinan
3) Saluran Tasauf
4) Saluran Pendidikan
5) Saluran Kesenian
6) Saluran Politik

Pendidikan Islam di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia dilakukan di 
pesantren maupun di pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kyai-kyai, 
dan ulama. Di pesantren atau di pondok itu para calon ulama, guru agama dan kyai 
mendapatkan pendidikan agama, setelah keluar dari pesantren, mereka pulang ke 
kampungnya masing-masing atau berdakwah ketempat tertentu mengajarkan Islam. 
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misalnya pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmat di Ampel Denta Surabaya, dan 
Sunan Giri di Giri, keluaran dari pesantren ini banyak yang diundang ke Maluku untuk 
mengajarkan agama Islam.

7.8 MEMBANGUN ARAH BARU LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
Sejarah mencatat bahwa studi Islam telah berkembang sejak masa awal dunia Islam, 
tumbuhnya pendidikan diilhami oleh ajaran Islam itu sendiri, yang menyatakan 
bahhwa pendidikan merupan kewajiban muslim, perkembangan pokok dalam sejarah 
pendidikan muslim. Khususnya di wilayah Dinasti Abbasiyah, dicapai dengan lahirnya 
lembaga Al-Madrasah yang secara harfiah “sekolah”.

Terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dewasa 
ini semakin banyak orang-orang yang tertarik untuk melihat kembali agama-agama 
dan ajaran-ajaran spiritual karena situasi yang menyimpang yang menyebabkan oleh 
perubahan yang sangat cepat dalam aspek kehidupan, banyak orang yang merasakan 
bahwa mereka membutuhkan sesuatu untuk dipegang dengan kuat, sehingga tidak 
mengherankan semua ajaran keagamaan dan spiritual bangkit kembali dalam berbagai 
cara.

Dengan perkembangan yang ada, program studi Islam tidak hanya dipegang 
sebagai program teknologi Islam atau penelitian hukum Islam.

7.9  UNSUR MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM DAN KEPEMIMPINAN 
  PENDIDIKAN ISLAM
Manajemen pendidikan Islam menurut Ramayulis (2008:260) adalah proses 
pemanfaatan semua sumber daya yang dimiliki umat Islam, lembaga pendidikan Islam, 
dan lain-lain baik perangkat keras maupun lunak pemanfaatan tersebut dilakukan 
melalui kerjasama dengan lain secara efektif, efisien dan produktif untuk mencapai 
kebaha gimn dan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat.

Kepemipinan pendidikan Islam berpedoman kepada tipe kepemimpinan Nabi 
Muhammad SAW, yaitu
	Amanah, artinya jujur, tidak pernah berdusta, menepati janji berani mengatakan 

yang haq, bertindak adil dan profesional.
	Fathonah, artinya pintar, cerdik, cermat cepat dalam mengambil keputusan, 

tepat menentukan tindakan, mampu membaca keadaan, dan memahami segala 
permasalahan.
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	Shiddiq, artinya membenarkan atau meyakinkan apa saja yang diwahyukan Allah 
kepada rasul-nya sekalipun tidak dapat dipahami oleh akal.

	Tabligh, artinya menyampaikan, sebagai Rasullah, Muhammad SAW senantiasa 
menyampain apa yang diperintahkan Allah SWT dan yang dilarang (Amar Ma’ruf 
Nahi Mungkar).

7.10 SUPERVISI PENDIDIKAN ISLAM 
Supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para 
guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif, 
supervisi akademik di dalam pendidikan Islam adalah membina kepala Madrasah dan 
guru-guru untuk lebih memahami lagi tujuan pendidikan yang sebenarnya dan peranan 
Madrasah dalam merealisasikan tujuan tersebut, memperbesar kesanggupan kepala 
madrasah dan guru-guru untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi anggota 
masyarakat yang lebih efektif, membantu kepala madrasah dan guru mengadakan 
diagnosis secara kritis terhadap aktivitas-aivitasnya dan kesulitan-kesulitannya dalam 
pembelajaran, serta menolong mereka merencanakan perbaikan-perbaikannya, 
meningkatkan kesadaran kepala sekolah dan guru-guru serta warga madrasah lain 
terhadap cara kerja yang demokratis dan komprehensif, serta memperbesar kesedimn 
untuk tolong-menolong.

7.11 MUTU PENDIDIKAN DAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
Globalisasi sebenarnya bunh fenome baru sama sekali bagai masyarakat muslim di 
Indonesia pembentukan dan perkembangan masyarakat muslim Indonesia bahkan 
berbarengan dengan datangnya berbagai gelombang globalisasi secara konstan dari 
waktu ke waktu, kebangkitan sekolah elite muslim pola baru sentlisasi, para pengamat 
dari dalam maupun luar negeri menyebutnya gejala sentralisasi ini dengan istilah 
kebangkitan Islam di Indonesia

Perbedaaan di antara sekolah-sekolah Islam di Indonesia dewasa ini, kelompok 
yang pertama adalah sekolah Islam yang meniru model sekolah negeri yang berada di 
bawah pengawasan kemendikbud seperti sekolah negeri lainnya sekolah Islam terdiri 
dari pendidikan dasar enam tahun, pendidikan menengah pertama tiga tahun, dan 
pendidikan menengah atas selama tiga tahun.

Salah satu yang mencolok dewasa ini adalah adanya fenomena sentralisasi 
masyarakat muslim Indonesia adalah munculnya sekolah-sekolah elite muslim yang 
dikenal sebagai sekolah Islam mutu pendidikan lembaga pendidikan Islam ini tentunya 
disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
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8.1 HAKIKAT PENDIDIKAN SEUMUR HIDUP (LIFE LONG EDUCATION) 
Adalah makna yang seharusnya benar-benar terkonsepsikan secara jelas serta 
komprehensif dan dapat dibuktikan dalam pengertian, sikap, perilaku dan dalam 
penerapan setiap individu (terutama pendidik), pendidikan seumur hidup adalah 
proses pendidikan kontinu yang bermula sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal 
dunia, di dalam pendidikan atau belajar terdapat interaksi antara tantangan (challenge) 
dari dalam luar diri manusia dan balasan (response) dari daya dalam diri manusia, 
belajar berarti menghargai hidup kita pepatah agama: ”tuntulah ilmu dari ayunan 
sampai keliang lahat”.

Perlunya pendidikan seumur hidup karena belajar merupakan tugas semua 
manusia, tua muda, besar-kecil, kaya-miskin untuk kemajuan individu dan universal.
(belajar memberi, belajar menerima, belajar bersabar, belajar menghormati, dan semua 
hal), menurut (GBHN 1978) dinyatakan bahwa pendidikan berlangsung seumur 
hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah dan masyarakat 
sehingga menjadi tanggung jawab bersama.

8.2  BEBERAPA ALASAN KEPENTINGAN PENDIDIKAN 
  SEUMUR HIDUP 
Pertimbangan ekonomi (meningkatkan kualitas hidup, melepaskan dari kebodohan 
dan kemiskinan), keadilan (keadilan dalam memperoleh pendidikan seumur hidup 
diusahakan oleh pemerintah guna mengeliminasi pesana sekolah), faktor peranan 
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keluarga (peranan keluarga di masa lampau sebagai sentral sumber pendidikan, saat ini 
memungkinkan pendidikan mengambil alih tugas yang dulunya di tangan keluarga), 
faktor perubahan peranan sosial (pendidikan seumur hidup harus berisi elemen 
yang kuat dan memainkan peranan sosial yang amat beragam untuk mempermudah 
penyesuaian pergaulan di antara mereka).

Perubahan teknologi (pertumbuhan teknologi meningkatkan informasi yang 
berakibat meningkatnya usia harapan hidup dan menurunkan angka kematian) 
faktor vocational (pendidikan untuk tenaga kejuruan yang andal dan terampil 
untuk menghadapi tantangan di masa depan), kebutuhan-kebutuhan orang dewasa 
(pendidikan bagi orang dewasa), kebutuhan anak-anak awal. (masa kanak-kanak 
awal merupakan fase perkembangan yang mempunyai karakteristik tersendiri bukan 
semata-mata masa penantian untuk memasuki periode remaja dan dewasa.

8.3  KELEMBAGAAN PENDIDIKAN BERDASARKAN PENDIDIKAN
  SEUMUR HIDUP
Kelembagaan pendidikan terbagi dua, yaitu:

1. Pendidikan yang berbentuk formal, dikelola oleh satu yayasan atau institusi 
yang berfalsafah, berorganisasi, berstruktur, bermatalamat, bersistem, 
contohnya, sekolah negeri maupun swasta (SD, SMP, SMA, SMK, Ibtidaiyah 
Sanawiyah, Aliyah, PTN, PTS, dan lain-lain)

2. Pendidikan yang berbentuk informal (tidak formal) adalah: pendidikan yang 
tidak mempunyai falsafah, organisasi, struktur, matalamat, dan sistem yang 
tertentu. Pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari 
dengan sadar atau tidak sadar sepanjang hayat, contohnya: pendidikan dalam 
keluarga, pendidikan dalam pergaulan sehari-hari, maupun dalam pekerjaan, 
masyarakat, dan organisasi.

3. pendidikan non- formal, ialah setiap kegiatan terorganisir dan sistematis, diluar 
sistem persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri untuk melayani 
peserta didik tertentu, contohnya: lembaga kursus, lembaga pelatihan, pusat 
kegiatan belajar, majelis ta’lim, padepokan, kelompok bermain, TPA, dsb.

8. 4  IMPLIKASI KONSEP PENDIDIKAN SEUMUR HIDUP
1. Pendidikan baca tulis fungsional (membaca, menulis. menghitung yang sifatnya 

fungsional bagi anak didik dan menyediakan bahan bacaan yang diperlukan untuk 
mengembangkan kecakapan)

2. Pendidikan vokasional (program pendidikan di luar sekolah atau pendidikan 
formal dan non-formal) SMK - kejuruan.
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3 Pendidikan profesional (menyangkut metodologi, perlengkapan, terminologi, dan 
siap profesionalnya)

4  Pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan (pendidikan bagi anggota 
masyarakat dari berbagai golongan usia agar mereka mampu mengikuti perubahan 
sosial dan pembangunan).

5 Pendidikan kewarga negaraan dan kedewasaan politik (diberikan bagi kehidupan 
berbangsa dan bernegara baik menjadi rakyat maupun menjadi pemimpin).

6  Pendidikan kultural dan pengisian waktu senggang (perlu diberikan secara 
konstruktif sebagai bagian dari sebuah konsep life long education) dengan cara ini 
waktu senggang dapat dimanfaatkan berbasis budaya yang baik sehingga  
pendidikan seumur hidup dapat berjalan menyenangkan.

8.5   BERBAGAI FAKTOR YANG BERPENCARUH TERHADAP 
  HASIL PENDIDIKAN
Terdapat 4 pilar pendidikan menurut Jacques Delors yang berpengaruh terhadap hasil 
pendidikan dengan konsep belajar sepanjang hayat, yaitu:
1 learning to know (belajar untuk mengetahui) anak manusia dari tidak mengetahui 

apa-apa belajar menjadi mengetahui (dari buaian sampai ke liang lahat).
2 learning to do (belajar untuk berbuat). dari keterampilan ke kompetensi.
3 learning to live together, learning to live with others, menemukan orang-orang lain 

dan bekerja kearah tujuan bersama, dapat bekerja sama dengan orang lain.
4 learning to be (belajar untuk menjadi seseorang) berdasarkan petunjuk yang 

jelas dan rekomendasi yang objektif di dalam belajar sepanjang hayat, terdapat 
hal yang penting untuk demokrasi pendidikan yang beraneka dimensi masa 
baru, pendidikan dihati masyarakat, mencari sinergi pendidikan, petunjuk serta 
rekomendasi.

Faktor-Faktor Motivasi Belajar
1). Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri manusia itu sendiri yang berupa 

sikap, kepribadian, pendidikan, pengalaman dan cita-cita, kematangan, faktor usia, 
jenis kelamin, pengalaman, kapasitas mental, kondisi kesehatan fisik, dan psikis. 
faktor-faktor yang mempengaruhi belajar anak juga mempengaruhi motivasi 
melanjuntukan pendidikan anak sebab hasil belajar anak pada jenjang pendidikan 
tertentu akan digunakan untuk memenuhi salah satu syarat melanjutkan, 
pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.
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2) Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari dari luar diri manusia itu sendiri 
yang terdiri dari: lingkungan sosial (lingkungan masyarakat, tetangga, teman, 
orang tua keluarga dan teman sekolah) lingkungan non sosial (keadaan gedung 
sekolah, letak sekolah, alat-alat pembelajaran, kondisi ekonomi orang tua, situasi 
belajar, faktor metode belajar.

3) Metode yang dipakai guru sangat mempengaruhi belajar siswa. Metode 
yang menarik dapat menimbulkan rangsangan dari siswa untuk meniru dan 
mengaplikasikannya dalam cara belajarnya.

8.6  PENGELOLAAN PEMBELAJARAN DAN TEKNIK 
  MANAJEMEN PERILAKU
Guru mempunyai banyak faktor yang mempengaruhi motivasi, prestasi dan perilaku 
siswa, mereka, lingkungan fisik di kelas, level kenyamanan, emosi yang dialami siswa.
dan kualitas komunikasi antar guru dan siswa. Merupakan faktor penting yang bisa 
memampukan atau menghambat pembelajaran yang optimal.

Untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan belajar dan partisipasi 
siswa diperlukan pengetahuan mendalam tentang dari mana asal hambatan ini dan 
bagaimana dan kapan hambatan ini muncul, penting bagi guru untuk memahami latar 
belakang sosial ekonomi dan keluarga siswa agar dapat memahami faktor non akademi 
yang mempengaruhi pembelajaran mereka.

Guru mungkin terlalu memfokuskan pada apa yang harus dilakukan ketika siswa 
berperilaku tidak pantas. Teknik disiplin sering dipahami oleh guru sebagai suatu yang 
terpisah dari teknik pengajaran, hanya digunakan jika dan ketika masalah muncul 
saja. Namun manajemen kelas merupakan bagian integral pengajaran efektif yang 
mencegah masalah perilaku melalui perencanaan, pengelolaan dan penataan kegiatan 
belajar yang lebih baik.

8.7 PENGERTIAN DEMOKRASI PENDIDIKAN
Pendidikan yang demokratis adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang 
sama kepada setiap anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah sesuai dengan 
kemampuannya, pengertian demokratik di sini, mencakup arti baik secara horizontal 
maupun vertikal, secara horizontal adalah setiap warga negara berhak mendapatkan 
kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan sekolah, sesuai UUD 1945 Pasal 
31 ayat 1 yaitu: tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.

Secara vertikal adalah adalah setiap anak mendapat kesempatan yang sama 
untuk mencapai tingkat pendidikan sekolah yang setinggi-tingginya sesuai dengan 
kemampuannya.
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Menurut kamus besar bahasa Indonesia, demokrasi diartikan sebagai gagasan atau 
pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajlban serta perlakuan 
yang sama bagi semua warga negara. Dalam pendidikan, demokrasi ditunjukkan 
dengan pemusatan perhatian serta usaha pada si anak didik dalam keadaan sewajarnya 
(entelegensi, kesempatan, keadaan sosial dan lainnya).

8.8  DEMOKRATISISASI PENDIDIKAN 
Kehidupan demokrasi adalah kehidupan yang menghargai akan potensi individu yaitu 
individu yang berbeda dan individu yang mau hidup bersama, hak asasi merupakan 
inti dari kehidupan demokrasi di dalam segala aspek kehidupan, di dalam segala aspek, 
politik berarti semua anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban politik yang 
sama,

Didalam aspek ekonomi semua anggota masyarakat mempunyai kesempatan yang 
sama untuk mengembangkan kehidupan ekonomi dan bukan hanya untuk segelintir 
atau sekelompok manusia saja, didalam bidang pendidikan semua warga negara 
mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang baik juga mempunyai 
kewajiban yang sama untuk membangun pendidikan nasional yang berkualitas, 
pendidikan nasional, di Indonesia bukan hanya sekedar menghidupi peserta didik 
tetapi juga mengembangkan sebagai manusia (Human Being), yang mengembangkan 
pribadi-pribadi yang kreatif, kritis, dan produktif.

8.9  COMMUNITY BASED EDUCATION
Community based education dan school based education adalah merupakan perwujudan 
yang nyata dari demokrasi dan desentralisasi pendidikan.

Community based education di artikan sebagai pendidikan yang diinginkan yaitu 
pendidikan pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan untuk memberdayakan setiap 
anggota masyarakat untuk berprestasi setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuan 
yang telah dikembangkan di dalam dirinya masing-masing.

School based education di artikan sebagai pemberian otonomi yang luas ditingkat 
sekolah, keterbukaan di dalam pengelolaan sekolah dan partisipasi masyarakat yang 
tinggi didalam kerangka kebijakan pendidikan nasional.

Tantangan dan peluang kehidupan global dalam pendidikan adalah
 1. pendidikan yang kompetitif dan inovatif
 2. kebhinekaan budaya Indonesia sebagai dasar identitas bangsa 
 3. pendidikan untuk perdamaian dunia
 4.  reformasi pendidikan perlu komitmen politik.
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8.10 KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PENERAPAN
  DEMOKRASI PENDIDIKAN
Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan 
akan terlihat dari seberapa besar persentase keikutsertaan masyarakat dalam batasan 
umur peserta didik setiap jenjang pendidikan. Disamping itu peran partisipasi 
masyarakat dapat ditunjukkan pada sikap kepedulian masyarakat terhadap upaya 
memberikan kontribusi bagi pengembangan pendidikan. Baik dari segi kualitas fisik, 
maupun kualitas pendidikan.

Rendahnya inisiatif kebijakan yang demokratis, dalam dunia pendidikan lebih 
kepada nuansa kebebasan mimbar akademik, di mana seluruh komponen pendidikan 
memiliki kebebasan dalam mengemukakan pendapat serta berpikir kiritis terhadap 
pengembangan daya nalar, tantangan kehidupan global dalam sistem pendidikan 
nasional perlu memperhatikan aspek pergembangan dunia internasional, baik dalam 
proses pelaksanaan pendidikan, maupun kualitas lulusan yang lebih universal. Kendati 
pendidikan diterapkan dalam mekanisme otonomi daerah dengan asas desentralisasi, 
namun prakarsa tetap melihat aspek standar kualitas global.

Unsur-Unsur Pendidikan Demokratis
	Adanya tujuan dan prioritas program yang jelas dan terukur;
	Adanya peserta didik yang kritis, kreatif dan inovatif;
	Manajemen yang profesional dan bertanggung jawab;
	Struktur dan jadwal yang jelas;
	Isi (materi) yang tersedia;
	Tenaga kependidikan yang handal;
	Alat bantu pembelajaran yang memadai;
	Fasilitas sekolah yang memadai;
	Teknologi yang andal;
	Pengawasan mutu;
	Penelitian untuk memperbaiki kinerja pembelajaran; 
	Biaya pendidikan

8.11 ISU TENTANG MASALAH POKOK SEPUTAR PENDIDIKAN 
  DI INDONESIA
Ada empat permasalah pokok (Tilaar, 1998:14), yaitu:
(1) Reformasi pendidikan nasional peranan pendidikan di dalam pembangunan 

nasional memasuki abad ke-21 dalam masyarakat yang serba terbuka.
(2) Pentingnya manajemen pendidikan agar dapat dibangun sistem pendidikan 
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nasional yang kuat dan dinamis menuju kepada kualitas output yang tinggi 
mutunya.

(3) Kemajuan teknologi informasi yang mempengaruhi proses pendidikan di dalam 
masyarakat ilmu (knowledge society).

(4) Otonomi daerah yang menuntut penyelenggaraan pendidikan nasional yang 
memenuhi kebutuhan pembangunan daerah sebagai dasar pembangunan nasional 
dan kerja sama ragional. Ke-4 hal di atas sampai saat ini masih menjadi masalah 
dalam menentukan kebijakan pengorganisasian sistem pendidikan nasional, 
perencanaan pendidikan nasional perlu mengidentifikasikan masalah secara 
akurat dengan tingkat presisi yang tinggi, agar dalam menentukan kebijakan 
pendidikan dapat memperkecil kesalahan/kekeliruan.

8.12 DILEMA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN KAITANNYA
  DENGAN HASIL PENDIDIKAN 
Salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan 
pada setiap jenjang  dan satuan pendidikan khususnya pendidikan dasar dan menengah, 
berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, 
misalnya: pengembangan kurikulum nasional dan lokal, peningkatan kompetensi guru 
melalui pelatihan pengadaan buku dan alat-alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan 
sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan mutu manajemen sekolah namun 
ternyata berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukan peningkatan yang 
berarti. (Tidak merata)

Ada 3 faktor penyebab mutu pendidikan tidak meningkat secara merata:
1 karena selama ini dalam menerapkan pendekatan fungsi pendidikan (education 

function/input-output analysis) terlalu memusatkan pada input dan kurang 
memperhatikan pada proses pendidikan, padahal proses pendidikan sangat 
menentukan output (hasil pendidikan).

2 pendidikan dilakukan secara birokratik sentralistik (tidak mandiri).
3 peran serta warga sekolah (guru) dan peranserta masyarakat (ortu) dalam 

penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim.
Belum adanya spesifikasi dan standardisasi tentang peserta didik, kurikulum, 

ketenagaan (kepala sekolah, guru, pustakawan, laboran, tata usaha sekolah, dan lain-
lain), media dan sumber belajar, pembiayaan, dan model-model proses pembelajaran, 
serta tata hubungan dengan masyarakat,

Perencanaan pendidikan masih bersifat terpusat dan belum komprehesif. Hal ini 
disebabkan oleh masih lemahnya kapasitas pemahaman, apresiasi dan keterampilan 
dari aparat pemerintah dan masyarakat tentang karakteristik kelembagaan pendidikan 
SBI. Sehingga partisipasi masyarakat dan stakeholder kurang.
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Walaupun pemerintah daerah telah memberikan keleluasaan penuh dalam 
manajemen pendidikan kepada setiap sekolah namun belum disertai perangkat sistem 
dan aturan pelaksanaan yang memadai, sehingga otoritas dan kewenangan dalam 
melaksanakan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pembiyaan, pembinaan, 
dan pengawasan serta evaluasi program pendidikan masih dianggap tumpang tindih, 
baik secara horizontal maupun vertikal. Di samping itu yang perlu diperhatikan 3 kondisi 
social (kehidupan masyarakat, daya belt masyarakat, konsumtif versus investatif).

8.13 HARAPAN MASYARAKAT TERHADAP PENDIDIKAN 
  DI INDONESIA
Guru-guru diharapkan mau dengan tulus mengabdi dan bersedia mengajar di tempat 
yang terpencil atau tertinggal diadakannya sekolah yang tidak memakan biaya untuk 
memperoleh pendidikan dengan cara diadakan sekolah terbuka untuk para masyarakat 
yang tidak mampu agar mereka lebih mengenal dunia pendidikan, dan/bos dapat 
disalurkan dengan baik, kemendiknas memberikan beasiswa yang memadai untuk 
para siswa dan siswi yang berprestasi dan tidak mampu secara finansial, pendidikan 
Indonesia agar lebih baik lagi penyelenggaraannya.

Dengan bertambahnya alokasi anggaran pendidikan nasional menyebabkan 
harapan masyarakat terhadap layanan pendidikan menjadi tinggi, harapan masyarakat 
terhadap pendidikan Islam dapat mendidik anak-anak menjadi cerdas, dan memiliki 
ahlak yang baik. Pendidikan karakter dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas bangsa, 
karena lunturnya nilai-nilai karakter bangsa.

8.14 PERGURUAN TINGGI BADAN HUKUM MILIK NEGARA (BHMN) 
  MENUJU BADAN LAYANAN UMUM (BLU) 
Perguruan tinggi (PT) yang berstatus BHMN tidak lepas dari konteks implementasi 
desentralisasi penyelenggaraan pendidikan, kebijakan PT berstus BHMN ternyata pada 
tingkatan implementasinya masih tertatih-tatih dan masih coba-coba dengan sistem 
tambal sulam, sehingga BHMN ini sering dituding sebagai wujud lepasnya tanggung 
jawab pemerintah terhadap pendidikan tinggi, sehingga PT telah diprivatisasi dan 
elistis, tidak populis lagi, serta tidak akan terjangkau oleh masyarakat luas.

Konsep BHMN diimplementasikan tidak berbeda dengan implementasi konsep 
BUMN ketika subsidi pemerintah dikurangi dengan serta merta tarif dinaikkan 
tentunya berdampak pada mahalnya beban biaya yang harus dipikul masyarakat. 
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Padahal sesungguhnya di era globalisasi, manajemen pendidikan tinggi sudah tidak 
bisa hanya mengandalkan manajemen yang bersifat konvensional, kemandirian 
lembaga harus sudah dapat dibiasakan dengan konsep MJM modern

Menurut Irianto (2011:180) bahwa hasil kajian tentang manajemen modern 
dengan ciri effective learning, high efficiency, dan professionalisme harus dimulai dari 
lingkungan perguruan tinggi. Persoalannya sekarang apakah modernisasi manajemen 
Perguruan Tinggi dalam konteks otonomi manajemen pendidikan kita masih 
konvensional? Jika iya apakah jalan satu-satunya hanya melalui BHMN?
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Index Pembangunan Manusia (IPM) dan 
Model Penilaian dalam Sistem Pendidikan 
dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan

BAB 9

9.1 INDEX PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
IPM atau HDI (human development index) adalah pengukuran perbandingan dari 
harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di 
seluruh dunia.

Kegunaan IPM adalah untuk:
	mengklasifikasikan sebuah negara kedalam suatu standar tertentu (negara maju, 

berkembang, terbelakang)
	dapat mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Tiga dimensi dasar pembangunan manusia:
	hidup yang sehat dan panjang umur (diukur dari harapan hidup)
	pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa 

(bobotnya 2/3) dan kombinasi pendidikan dasar, menengah, atas gross enrollment 
ratio (bobot 1/3) dome

	standar kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari produk 
domestik bruto per kapita.

Posisi Indonesia berada pada peringkat ke 108 dari 177 negara (2008) saat ini menurun 
menjadi peringkat ke-124 dari 187 negara (2011). 

9.2 KESEMPATAN MEMPEROLEH LAYANAN PENDIDIKAN
Sejak dicanangkannya wajar 9 tahun pada tahun 1994 sampai saat ini tahun 2012 
telah dilakukan berbagai upaya program penuntasnya terutama dalam menghadapi 
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tantangan di bidang aksesus, mutu, tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik 
terhadap sekolah. APK (angka partisipasi kasar) dan APM (angka partisipasi murni) 
secara nasional meningkat dari tahun ke tahun. Sehingga dapat dikatakan program 
penuntasan wajar 9 tahun dibilang efektif.

Tabel 9.1: Perkembangan APK dan APM 2003-2005

No Item 2003 2004 2005
1 apk ( % ) 78,43 81,65 85,22
2 apm ( % ) 60,19 61,72 62,38
3 penambahan siswa 230.664 309.019 384.811

9.3  ENAM MASALAH PENILAIAN PENDIDIKAN MENURUT 
  MALCOLM BALDRIGE
MBNQA (malcolm baldrige national quality award) merupakan salah satu alat untuk 
mengukur kinerja institusi pendidikan.

Enam kreteria penilian kinerja institusi pendidikan, yaitu:
	Leadership (kepemimpinan lembaga pendidikan)
	Strategic planning
	Student and stakeholder focus.
	Information and analysis.
	Faculty and staf focus
	Educational and support process management

Kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam 
melaksana kapan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas 
kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu, alat untuk mengukur kinerja 
ada tiga, adalah:
	Balance Scorecard
	Sistem Manajemen Mutu
	Malcom Baldrige National Quality Award (MBNQA)

9.4  AKREDITASI PERGURUAN TINGGI
Akreditasi merupakan salah satu bentuk penilaian (evaluasi) mutu dan kelayakan 
institusi pendidikan tinggi atau program studi yang dilakukan oleh organisasi 
independen (mandiri), akreditasi merupakan suatu proses dan hasil:

2018_landasan Ilmu_Conie_Revisi.indd   98 2/8/2018   6:38:36 PM



99

Bab 9– Index Pembangunan Manusia (IPM) dan Model Penilaian dalam Sistem Pendidikan ...

Proses Akreditasi
BAN–PT Menilai PT

Menentukan 
Status Mutu PT

Akreditasi
A

Hasil
Akreditas

Status Mutu PT

Diumumkan
kepada

Masyarakat

Tujuan
Mendorong PT

untuk terus
memperbaiki mutu 

pendidikan

Akreditasi
C

Akreditasi
B

9.5  PENILAIAN HR SCORE CARD DAN BALANCE SCORE CARD
  DALAM SISTEM PENDIDIKAN
Human Resources Score Card adalah suatu metode untuk mengukur terhadap strategi 
sumber daya manusia (becker, huselid, ulr1ch, 2001), terdapat empat tahapan dalam 
menggunakan metode human resources score card:
1. mengidentifikasikan human resources competency
 (pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik kepribadian yang 

mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya).
2. pengukuran high performance work system (HPWS) untuk memaksimalkan 

kinerja sumber daya manusia. Setiap pengukuran sistem SDM harus memasukan 
kumpulan indikasi yang merefleksikan fokus kepada kinerja.

3. mengukur dari sistem aligment berarti menilai sejauh mana sistem SDM memenuhi 
kebutuhan implementasi strategi organisasi atau kesejajaran eksternal (external 
aligment) dan kesejajaran internal yaitu faktor kerja sama dan tidak mengalami 
konflik.

4. human resources deliverable, yaitu untuk mengintegrasikan SDM kedalam sistem 
pengukuran kinerja bisnis. Balanced score card, adalah metode pengukuran kinerja 
lembaga PT empat dimensi yang lazim digunakan dalam metode balanced score 
card:
1) Dimensi keuangan; 
2) Dimensi pelanggan; 
3) Dimensi proses internal dan 
4) Dimensi inovasi (pertumbuhan) dan pembelajaran.
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Proses pengukuran balanced score cara sesuai dengan istilahnya adalah merupakan 
gabungan antara pencatatan dalam kartu score dan keseimbangan antara dimensi 
perspektif usaha yang diukur.

9.6 REINVENTING DARI EVALUASI SISTEM PENDIDIKAN
Istilah reinventing (kewirausahaan) dari osborne dan gaebler (1992) adalah suatu 
semangat untuk melakukan kebijakan pembaharuan pendidikan, secara umum model 
pembaharuan pendidikan dapat dibagi menjadi dua model, yaitu top-down mode dan 
bottom-up mode.

Kebijakan ini dikeluarkan pada tahun ajaran 2002/2002 sebagai hasil inovasi 
baru dalam strategi manajemen pendidikan, kemudian diberi nama/label “broad 
based education” yang berfokus kepada “life skills” kebijakan broad based education 
merupakan pendekatan pendidikan yang berbasis pada masyarakat luas, dan 
diterapkan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, berfokus pada pendidikan 
life skills (pendidikan keca kapan hidup) dan diikuti dengan pengembangan kurikulum 
berbasis pada kompetensi (KBK) dan dibarengi dengan kebijakan otonomi pendidikan 
melalui school based management (SBM) (untuk pendidikan jalur sekolah) dan CMB 
(community based management) untuk pendidikan jalur luar sekolah.

Antara BBE, SBM, life skill dan KBK mempunyai keterkaitan struktural dan 
merupakan alternatif pendekatan pendidikan yang paling efektif untuk memberikan 
kemandirian kelembagaan pendidikan pada jalur sekolah (formal) dan ada jalur luar 
sekolah (nonformal). Life skills sebagai model orientasi program yang diarahkan pada 
penguasaan bidang keterampilan, keahlian, dan kemahiran untuk bekerja sebagai 
andalan bekal dalam kehidupan.

9.7 KAJIAN DALAM MENGATASI DILEMA PENDIDIKAN DI INDONESIA
1. Mutu pendidikan masih rendah, ada 7 fakta penyebab:

	Pembelajaran hanya pada buku paket, sebagai acuan belajar.
	Pembelajaran dengan metode ceramah
	Kurangnya sarana belajar
	Peraturan yang terlalu mengikat
	Guru tidak menanamkan soal “bertanya”
	Metode pertanyaan terbuka tidak dipakai (murid belum siap untuk soal 

analisis, dan gurunya juga sulit membuat dan menilai).
	Fakta tentang menyontek (gurunya juga ikut menyontek bila diadakan tes 

untuk guru)
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2. Alokasi anggaran pendidikan masih jauh dari 20% karena gaji pendidikan 
termasuk di dalam komponen anggaran pendidikan (APBN DAN APBD).

3. RUU BHP (rancangan undang-undang badan hukum pendidikan) untuk 
pendidikan tinggi, ditanggapi pro dan kontra oleh masyarakat karena pemerintah 
dianggap melepas tanggung jawab, dan biaya pendidikan dibebankan kepada 
masyarakat.

9.8 KONSEP MUTU PENDIDIKAN DAN MUATAN MUTU PENDIDIKAN
Survei menunjukkan bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih jauh dari harapan 
atau masih rendah, pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, beberapa fakta yang 
menunjukkan hal tersebut:

Peringkat Indonesia di bidang pendidikan turun dari 58 ke 62, dari tahun ke tahun 
lulusan SLTA dan PT tidak memperoleh kesempatan kerja alias menambah jumlah 
pengangguran, indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia masih diranking 108 
dari 177 negara, masih jauh di bawah negara tetangga, seperti Singapura (25), Brunei 
Darussalam (34), dan Malaysia (61).

Konsep mutu pendidikan di Indonesia adalah mengacu kepada standar nasional 
pendidikan (ada 8 standar sesuai UU RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 35 dan PP RI 
No.19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan), muatan mutu pendidikan 
di Indonesia ada 11 unsur: (1) pembinaan dan pengembangan lembaga; (2) desain 
jenjang dan kurikulum; (3) sumber daya keuangan, administrasi, dan sarana fisik; (4)
seleksi, evaluasi, dan pengembangan tenaga pengajar; (5) seleksi peserta didik; (6)
dukungan dan tuntunan bagi peserta belajar; (7) praktikum dan kerja praktik; (8) 
penilaian; (9) pelaporan prestasi siswa; (10) sistem pengembangan; (11) peningkatan 
kurikulum yang berkelanjutan.

9.9. BERBAGAI UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
Kebijakan perubahan kurikulum merupakan terobosan untuk meningkatkan akses 
pendidikan yang merata dan bermutu (perubahan kurikulum dari kurikulum KBK 
ke KTSP), membuat pemetaan terhadap kompetensi guru secara nasional. Program 
ini penting sebagai upaya melihat sejauh mana pesebaran guru-guru yang benar-
benar berkualitas, karena itu sudah saatnya pemerintah membuat kebijakan yang 
menguntungkan sekolah. Di daerah terpencil berupa kebijakan pesebaran guru-guru 
yang berkualitas, dengan diberikan tambahan biaya hidup.

Untuk jangka panjang perlu dilakukan strategi mencari bibit unggul dalam 
profesi keguruan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara meningkatkan pengakuan 
dan penghasilan yang lebih kompetitif bagi profesi guru, pemerintah melakukan 
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restrukturisasi menyeluruh terhadap lembaga-lembaga keguruan di tanah air, terutama 
dari segi rekrutmen mahasiswanya, sehingga jaminan kualitasnya semakin unggul dan 
bisa dipertanggungjawaban.

9.10 KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KEPENDIDIKAN
  BERDASARKAN FAKTA YANG ADA 
Fakta menurut laporan balitbang depdiknas hanya sekitar 30% dari keseluruhan guru 
tingkat SD di Indonesia yang mempunyai kualifikasi untuk mengajar, hal yang sama 
juga terjadi disatuan pendidikan menengah, terutama di lingkungan madrasah. Data 
dari departemen agama (2006) menyebuntukan bahwa sekitar 60% guru madrasah 
tidak mempunyai kualifikasi mengajar.

Produktivitas kerja masih dianggap rendah terhadap tenaga kependidikan yang 
diakibatkan oleh kecerobohan-kecerobohan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan 
pengelolaan tenaga kependidikan itu sendiri, seperti: perencanaan pengadaan 
tenaga kependidikan yang belum efektif, penyeleksian yang belum lancar, sistem 
imbalan yang belum memadai dan adil, serta pengawasan ketenagaan yang belum 
mendapat perhatian yang cukup, adanya perilaku tenaga kependidikan yang kurang 
menguntungkan seperti perilaku paternalistik (enggan berpendapat) dan primor 
dialisme (enggan meninggalkan tempat asalnya).

Mutasi yang terjadi di lingkungan organisasi pendidikan berkonotasi masih buruk 
karena sangat jarang dilakukan, sehingga wilayah yang kekurangan tenaga ahli sulit 
menerima supply tenaga yang baru.

9.11 JABATAN DAN DESKRIPSI JABATAN TENAGA PENDIDIK DAN
  TENAGA KEPENDIDIKAN

No Jabatan Deskripsi Tugas
1 Kepala sekolah bertanggungjawab atas seluruh kegiatan 

penyelenggaraan pendidikan di sekolah, baik ke dalam 
dan keluar

2 Wakil kepala sekolah ada 3 orang sesuai 
bidangnya

bertanggungjawab membantu kepala sekolah dalam 
penyelenggaraan kegiatan-kegiatan sesuai bidangnya 
masing-masing.

3 Guru bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas mengajar 
(membelajarkan) peserta didik

4 Guru BP (bimbingan dan penyuluhan) bertanggung jawab atas penyelenggaraan program 
bimbingan dan peyuluhan di sekolah dengan 
membantu menanggulangi masalah-masalah pribadi, 
kesulitan belajar dan karier masa depan peserta didik.

2018_landasan Ilmu_Conie_Revisi.indd   102 2/8/2018   6:38:36 PM



103

Bab 9– Index Pembangunan Manusia (IPM) dan Model Penilaian dalam Sistem Pendidikan ...

No Jabatan Deskripsi Tugas
5 Guru pengembangan kurikulum dan 

teknologi pendidikan
bertanggung jawab atas penyelenggaraan-
penyelenggaraan program-program pengembangan 
kurikulum dan teknologi pendidikan

6 Laboran bertanggung jawab atas penyelenggaraan program 
kegiatan pengelolaan perpustakaan sekolah

7 Teknisi sumber belajar bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemberian 
bantuan teknis sumber belajar bagi kepentingan belajar 
peserta didik dan pengajaran guru.

8 Pelatih bertanggung jawab kegiatan latihan olahraga, seni, dll
9 Petugas tata usaha bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan 

pelayanan administratif di sekolah.

9.12 PENGEMBANGAN PROFESIONAL GURU
Pembinaan dan pengembangan profesional tenaga pendidik (guru) merupakan usaha 
untuk meningkatkan mutu pendidikan yang meliputi pertumbuhan keilmuannya, 
wawasan berpikirnya, sikap terhadap pekerjaannya dan keterampilan dalam 
pelaksanaan tugasnya sehari-hari.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada 
pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan 
menengah, profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang 
dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, 
atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan 
pendidikan profesi.

Pembinaan dan pengembangan guru, meliputi pembinaan dan pengembangan 
profesi dan karier, pembinaan dan pengembangan profesi guru meliputi: kompetensi 
pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional 
yang dilakukan melalui jabatan fungsional.

Pembinaan dan pengembangan karier guru meliputi: penugasan, kenaikan 
pangkat, dan promosi, beban kerja guru mencakup sekuran-kurangnya 24 jam tatap 
muka dan sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka dalam satu minggu.

9. 13 PENGHARGAAN BAGI TENAGA PENDIDIK (GURU)
Penghargaan diberikan kepada guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau 
bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan, guru yang gugur dalam 
melaksanakan tugas di daerah khusus memperoleh penghargaan dari pemerintah 
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daerah, dan/atau masyarakat, penghargaan dapat diberikan oleh pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi dani atau satuan pendidikan.

Penghargaan dapat diberikan pada tingkat sekolah, tingkat kelurahan, tingkat 
kecamatan, tingkat walikota, tingkat provinsi, tingkat nasional dan internasional, 
penghargaan kepada guru dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat 
istimewa, finansial, piagam, dan atau bentuk penghargaan lain, penghargaan kepada 
guru dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI, 
hari ulang tahun kabupaten kota, hari ulang tahun satuan pendidikan, hari pendidikan 
nasional, hari guru nasional, dan/atau hari besar lain.
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BAB 10

10.1  TEORI PEMBAHARUAN PENDIDIKAN
Pembaharuan pada hakikatnya adalah bagian yang tidak terpisah dengan kehidupan 
manusia, karena tiada sesuatupun yang tidak berubah, hari kemarin tidak mungkin 
kembali dan hari esok tidak ada yang pasti, prospek pembaharuan yang akan datang 
semakin cepat dan mempengaruhi setiap bagian dari kehidupan, termasuk kepribadian, 
kesusilan, kedaerahan, baik secara individu maupun kelompok.

Daya dorong menuju pembaharuan merupakan suatu kekuatan, dan kekuatan 
tersebut dapat berupa budaya kerja, teknologi, kesenjangan sosial, glolisasi. Dan 
tantanan politik dunia, sumber kekuatan budaya kerja: perbedaan kultural, peningkatan 
profesional dan hal-hal baru yang memerlukan keterampilan pula.

Sumber kekuatan teknologi: otomatisasi sistem, kompeterisasi, dan rekayasa 
teknologi. Sumber kekuatan kecenderungan sosial: pertumbuhan dan peningkatan 
pendidikan tinggi, penangguhan usia perkawinan sumber kekuatan globalisasi: 
pengaruh pasang surut pasar dunia, persaingan global, merger, akuisisi, dan konsolidasi, 
lima tataran pembaruan menurut Stephen P. Robbins (2001) yaitu: 
1  Budaya (nilai dan tujuan organisasi),
2 Struktur (hubungan kewenangan koordinasi dan redesain pekerjaan), 
3  Teknologi (modifikasi agar mempermudah proses, metode dan petanya untuk 

pelaksanaan).
4  Setting fisik (ditekankan pada area dan tata letak lingkungan pekerjaan),
5  Manusia (kemampuan dan keterampilan).
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10.2  SUMBER PEMBARUAN MANAJEMEN PENDIDIKAN
Drucker (1985) mengemukakan beberapa sumber terjadinya pembaruan
1 Kondisi yang tidak diharapkan (the unexpected)
2  Munculnya ketidakwajaran, (the incongruity),
3 Inovasi yang muncul bermsis pada kebutuhan dalam proses (innovation based on 

process need)
4 Perubahan pada struktur industri atau (indsutry structure or market structure)
5  Faktor demografis (demoghics)
6 Perubahan persepsi, suasana, dan makna (changes in perception mood and 

meaning).
7 Pengetahuan baru (new knowledge)
Sumber-sumber perlawanan pembaruan menurut Robbins Stephen (2001) ada dua 
sumber, yaitu: sumber individu: 
1 Selective information processing; 
2  Habit; 
3  Security;
4 Economic factors;
5 Fear of the unknown;
Sumber organisasi: 
1  Structural inertia; 
2  Limited focus of change; 
3  Group inertia; 
4  Threat to expertise; 
5  Threat to established power reionships; 
6  Threat to established resources allocations.

10.3 PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT INDONESIA
  OTONOMI DAERAH
Reformasi total yang terjadi di Indonesia melahirkan kebijakan otonomi dan 
desentralisasi, dalam konsep desentralisasi pendidikan merupakan upaya untuk 
mendelegasikan sebagian atau seluruh atau wewenang manajemen pendidikan yang 
seharusnya dilakukan oleh unit maupun pejabat organisasi tingkat pusat kepada unit 
atau pejabat tingkat daerah atau pemerintah kepada masyarakat.

Pembaruan sistem pemerintahan tersebut mempunyai implikasi langsung 
terhadap sistem pendidikan nasional terutama yang berkaitan dengan masalah 
substansi, proses dan konteks manajemen penyelenggaraan pembangunan pendidikan 
namun penyelenggaraan sistem pendidikan nasional untuk masa yang akan datang.
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Walaupun sudah memiliki peranan pendukung perundang-undangan, tetapi masih 
dihadapkan dengan berbagai tantangan antara lain adalah: tingkat perkembangan 
ekonomi dan sosial budaya di daerah tipe dan kualitas kematangan SDM yang 
diperlukan oleh daerah setempat perkembangan ilmu dan teknologi, perkembangan 
dunia industri dan tingkat perkembangan lembaga-lembaga satuan pendidikan setiap 
daerah.

10. 4 PENDIDIKAN DENGAN MEMBANGUN MASYARAKAT 
  INDONESIA BARU
Organisasi pendidikan adalah merupakan suatu sistem yang terbuka, sehingga lembaga 
pendidikan selalu mengadakan kontak hubungan dengan linngkungannya yang disebut 
sebagai supra sistem (masyarakat) lembaga pendidikan mempunyai fungsi rangkap 
terhadap masyarakat yaitu: memberi layanan dan sebagai agen pembaruan atau 
penerang, dikatakan mempunyai fungsi layanan karena lembaga pendidikan melayani 
kebutuhan-kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan, dan dikaitkan sebagai agen 
pembaruan karena pendidikan membangun masyarakat melalui penemuan-penemuan 
baru untuk memajukan masyarakat Indonesia.

Fungsi layanan pendidikan tidak terbatas dalam pemberian pendidikan dan 
pengajaran kepada putra dan putri masyarakat tetapi juga melayani aspirasi daerah yang 
berbeda-beda (tidak sama), disesuaikan kepada kebutuhan daerah masing-masing. 
misalnya kebutuhan daerah industri tidak sama dengan kebutuhan daerah pertanian, 
lembaga pendidikan yang berfungsi sebagai agen pembaruan selalu mengikut sertakan 
masyarakat agar pekerjaan lebih efektif dan efisien.

Tantangan yang berat bagi lembaga pendidikan adalah adanya keinginan 
masyarakat terhadap out come (hasil akhir) yang sanggup mencetak lulusan yang siap 
pakai. Artinya siapa lulusan itu baik tentunya dapat langsung diterima oleh perusahaan-
perusahan karena lulusan sudah siap pakai, tidak perlu lagi latihan atau menambah 
keterampilan lain yang dibutuhkan perusahaan industri, sehingga dapat meringankan 
orang tua atau masyarakat Indonesia yang pada umumnya mendambakan putra 
putrinya cepat bisa bekerja.

 10.5 MASYARAKAT SEBAGAI BASIS PENDIDIKAN
Keinginan masyarakat di Indonesia terhadap lembaga pendidikan adalah agar dapat 
dikelola secara demokratis dan tidak selalu dipandu dari atas (sentralistik), manajemen 
berbasis sekolah (MBS) secara ekonomi mendorong masyarakat terutama orang tua 
siswa, untuk menjadi salah satu fondasi utama secara finansial baik operasi sekolah, 
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mengingat saat ini sudah ada BOS dan BOP, sehingga secara akademik masyarakat 
akan melakukan fungsi kontrol terhadap sekolah.

Upaya untuk memajukan hubungan lembaga dengan masyarakat, dapat dilakukan 
beberapa aktivitas oleh pendidik, yaitu:
1 mengunjungi rumah-rumah dalam rangka memecahkan masalah pendidikan 

atau membina persahabatan.
2 menunjukkan sikap positif terhadap orang tua tentang kemajuan putra-putri 

mereka secara tertulis atau telepon;
3 bekerjasama dengan masyarakat mengembangkan kebijakan pekerjaan rumah 

para putra-putri mereka;
4 berusaha mencari jalan untuk memperbaiki komunikasi antarlembaga dan 

masyarakat;
5 menghargai masyarakat yang terampil dengan cara memanfaatkannya sebagai 

nara sumber.

10.6 PENGERTIAN PEDAGOGIK
Pedagogik adalah ilmu yang mempelajari pendidikan anak hingga mencapai kedewasaan 
(adult hood) sebagai tujuan pendidikan, sebagai seorang guru pekerjaannya bukan 
saja mengajar tetapi juga mendidik dalam arti yang sebaik-baiknya, mengajar adalah 
menyajikan bahan ajar tertentu berupa seperangkat ilmu pengetahuan, nilai, dan/
atau deskripsi keterampilan kepada seseorang atau sekumpulan orang/anak dengan 
maksud agar pengetahuan yang diperlukannya sekarang ataupun untuk pekerjaan yang 
akan dijalaninya bertumbuh sehingga ia mampu mengembangkan dan meningkatkan 
inteligensinya secara intelektual.

Sedangkan mendidik adalah membimbing pertumbuhan anak, jasmani dan rohani 
dengan sengaja untuk kepentingan kehidupan sekarang maupun kehidupan di masa 
yang akan datang, pendidikan mencakup mendidik dan mengajar dalam bentuk mikro 
di lingkungan interaksi tatap muka tertentu antara orang-orang yang mempunyai 
kualitas relasi pribadi, atau sekurangnya mengenal satu sama lain, adapun pedagogik 
atau ilmu mendidik adalah ilmu yang sistematis tentang pendidikan yang sebenarnya 
bagi anak hingga dewasa.

Pedagogik secara teoritis adalah ilmu mendidik sestematik (teori pendidikan) 
setingkat ilmu terpadu yang normatif tentang objeknya, dirintis di Jerman pada abad 
19 sebagai “pedagogik umum” yang cukup berkembang pada abad 20 di Prancis, 
Belgi, Italia, Jerman, Nederland dan Swiss. Di kawasan negeri tersebut studi ilmu 
pendidikan dan pengadaan guru dilakukan negara tidak hanya melalui universitas 
saja melainkan juga Sekolah Tinggi Pedagogik (Paedagogische Hoech Schulen). 
Sebelum itu pembaharuan teori mendidik dan filsafat pendidikan dirintis pada 
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abad ke 18 oleh JJ Rousseau (tokoh naturalism Swiss/Prancis), menjadi cabang ilmu 
empirik “pedologi/ ilmu anak”. Rousseau  menentang cara-cara tradisional dan berhasil 
menghimbau masyarakatnya agar tidak berlebihan dalam mendidik anak kecil karena 
bisa merusaknya sebagai manusia muda.

Pedagogik teoritis dimasa kontemporer menganalisis fenomena pendidikan 
sebagai panduan analisis empiris dan pendekatan kefilsafatan mengingat terdapat 
objek situasi pendidikan sebagai interaksi edukatif pendidik dengan peserta didik atas 
dasar saling percaya antara keduanya dalam ralasi pergaulan secara pribadi (person 
to person character”). Tetapi di luar kontinen Eropa, termasuk Inggris dan Amerika 
Utara, cabang pedagogik praktis (pedagogy). Bersama filsafat pendidikan jauh lebih 
berkembang dari pada pedagogik teoritis. Pertumbuhan ilmu pedagogi khususnya 
didaktik (ilmu mengajar) pada abad 16 dan 17 jauh mendahului ilmu mendidik di 
koninen Eropa, yang diawali terbitnya buku Allgemeine Pedagogik (“pedagogik 
umum” oleh JF Herbart, 1806). Namun beliau lebih berhasil merintis ilmu pendidikan 
empirik khususnya psikologi pendidikan, melengkapi konsep filsafat pendidikan dan 
ilmu didaktik.

Adapun perkembangan ilmu pedagogi (praktis) dan pedagogik teoritis di 
Indonesia dimulai dari Ki Hajar Dewantara (RM Soewardi Soejaningrat 1989-1959) 
dan kawan-kawan pascapembuangan ke Eropa(1913/1914) yang mengenalkannya 
dengan aliran dan tokoh progressivisme pendidikan dan pengajaran, seperti Jan 
Ligthart dan Maria Montessori. Pada gilirannya rintisan Taman Siswa (1922), gerakan 
kebangsaan/kemerdekaan RI serta perkembangan ilmu mendidik di Nederland 
membantu penyebaran ilmu pedagogik  selain filsafat pendidikan di awal kemerdekaan 
RI (1949/1950).

10.7.  PEDAGOGIK TRANSFORMATIF ADALAH PEDAGOGIK MANUSIA      
DARI KEBODOHAN

Pandangan Islam dari barat pada umumnya sependapat bahwa manusia itu tersusun 
dengan kombinasi badan dan jiwa, dan untuk membimbing dan mengarahkan 
pertumbuhan raga dan perkembangan jiwa manusia proses melalui pendidikan, 
sehingga manusia disebut sebagai Homo educandum (makhluk yang dapat dididik) dari 
paradigma ini maka eksistensi manusia sebagai makhluk pedagogik, yaitu makhluk 
Tuhan yang telah diciptakannya potensi untuk dapat dididik dan dapat mendidik. 

Dalam pandangan Islam eksistensi manusia sebagai makhluk pedagogik 
mungkinkan perkembangan fitrahnya sesuai dengan jalur (pendidikan formal di 
sekolah, pendidikan non formal di lingkungan masyarakat dan pendidikan informal di 
dalam keluarga) ketiga jalur pendidikan ini disebut tripusat pendidikan, pertumbuhan 
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dan perkembangan fitrah seorang anak berawal dari pendidikan informal, di mana 
kedua orang tuanya bertindak sebagai pendidik secara dwi tunggal.

Islam memandang bahwa pertumbuhan dan perkembangan fitrah manusia 
sebagai makhluk pedagogik sangat besar dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, sebab 
di lingkungan inilah anak menerima sejumlah nilai-nilai dan norma yang ditanamkan 
sejak awal kepadanya, pada masa-masa tersebut keimanan anak belum merupakan 
suatu keyakinan sebagai hasil pemikiran yang objektif tetapi lebih merupakan bagian 
dari kebutuhan jiwanya akan kasih sayang, rasa aman, dan kenikmatan jasmani dan 
kepribadian pada masa ini masih merupakan tiruan dan kurang dihayati.

Pedagogik adalah ilmu praksis artinya suatu kesatuan antara ilmu dan tindakan 
mendidik di dalam tindakan mendidik diasumsikan adanya objek tepat sasaran dari 
tindakan yang dimaksud, yaitu peserta didik (anak) namun dalam pengertian saat 
ini,  tidak terbatas pada anak tetapi menunjukkan pada semua proses yang berkenaan 
dengan perubahan perilaku seseorang baik itu masih dalam kategori anak maupun 
dewasa pengertian pedagogik sudah menjadi sangat luas, tidak saja kepada anak, remaja 
dan orang dewasa, tetapi, juga mencakup dimensi pelatihan. Berkembangnya konsep 
pendidikan seumur hidup merupakan implikasi dari perubahan makna pedagogik 
yang berlaku sekarang ini.

Mengapa  disebut pedagogik transformatif  karena sebagaimana dipahami bahwa 
manusia sebagai objek dari tindakan pedagogik, adalah otonom dan memiliki berbagai 
potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi manusia seperti yang diinginkan, 
dengan demikian manusia yang semula belum lengkap, belum terwujud sebagai diri 
yang sesungguhnya, dapat mentransformasikan dirinya ke arah yang diinginkan 
(pembebasan dari kebodohan)

 Pedagogik transformasi mengasumsikan bahwa otonomi manusia terus 
berkembang mengalami proses transformasi di dalam proses menjadi manusia, 
perkembangan pedagogik transformasi mengacu pada perkembangan filsafat manusia, 
karena dari situ dapat disimak orientasi kebudayaan termasuk di dalamnya orientasi 
terhadap proses belajar dan perkembangan individu.

 10.8. PANDANGAN MANUSIA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
Pandangan Islam dari barat pada umumnya sependapat bahwa manusia  itu tersusun 
dengan kombinasi badan dan jiwa, dan untuk membimbing dan mengarahkan 
pertumbuhan raga dan perkembangan jiwa manusia proses melalui pendidikan, 
sehingga manusia disebut sebagai homo educandum (makhluk yang dapat dididik) dari 
paradigma ini  maka eksistensi manusia sebagai makhluk pedagogik, yaitu makhluk 
Tuhan yang telah diciptakannya potensi untuk dapat dididik dan dapat mendidik. 
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Dalam padangan Islam eksistensi manusia sebagai makhluk pedagogik 
mungkinkan perkembangan fitrah nya sesuai dengan jalur (pendedikan formal di 
sekolah, pendidikan nonformal di lingkungan masyarakat dan pendidikan informal di 
dalam keluarga) ketiga jalur pendidikan ini disebut tripusat pendidikan, pertumbuhan 
dan perkembangan fitrah seorang anak berawal dari pendidikan informal, di mana 
kedua orang tuanya bertindak sebagai pendidik secara Dwi Tunggal.

Islam memandang bahwa pertumbuhan dan perkembangan fitrah manusia 
sebagai makhluk pedagogik  sangat besar dipengaruhi oleh lingkungan  keluarga, sebab 
dilingkungan inilah  anak menerima  sejumlah nilai-nilai dan norma yang ditanamkan 
sejak awal  kepadanya, pada masa-masa tersebut keimanan anak belum merupakan 
suatu keyakinan sebagai hasil pemikiran yang  objektif  tetapi lebih merupakan bagian 
dari kebutuhan  jiwanya akan kasih sayang, rasa aman, dan kenikmatan jasmani dan 
kepribadian pada masa ini masih merupakan tiruan dan kurang dihayati.

10.9. PANDANGAN ISLAM TENTANG MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK 
PEDAGOGIK

Berdasarkan  pada hadis riwayat Abu Hurairah bahwa nabi SAW bersabda: “setiap 
anak yang dilahirkan dalam keadaan  fitrah, maka orang tualah yang menjadikan ia 
Yahudi, Nasrani, atau Majusi, Konteks Hadis tersebut relevan dengan QS Al-Rum 
(30):30: fitrah keimanan sebagai petunjuk bagi orang tua agar lebih eksis mengarahkan 
sikap keberagaman setiap anak secara bijaksana.

Berdasarkan hadis dan Al-Qur’an tersebut, Islam memandang bahwa 
pertumbuhan dan perkembangan fitrah manusia sebagai makhluk pedagogik, sangat 
besar dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan agar fitrah tersebut bertumbuh dan 
berkembang sesuai dengan konsep ajaran agama Islam, maka umat Islam dituntut 
untuk menjaga keimanannya dan meningkatkannya melalui proses kependidikan 
Islam.

Pendidikan  Islam berarti pembentukan pribadi muslim dan isi pribadi muslim itu 
adalah pengamalan sepenuhnya ajaran Allah dan Rasulnya membina pribadi muslim 
adalah wajib, dan karena pribadi muslim tidak mungkin terwujud kecuali dengan 
pendidikan, maka pendidikan itupun menjadi wajib dalam pandangan Islam. Di dalam 
Al- Qur’an dijelaskan secara rinci dan teliti bahwa manusia tercipta dari debu dan tanah 
(materi) kemudian ditiupkan Ruh Ilahi (Immateri) ini menggambarkan bahwa hakikat 
penciptaan manusia dan kehidupan manusia sangat sempurna dengan bergabungnya 
dua unsur, yakni jasmani dan rohani.
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10.10. PANDANGAN BARAT TENTANG MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK 
PEDOGOGIK

Dalam  pandangan barat tidak ditemukan secara rinci dan teliti mengenai hakikat 
penciptaan manusia itu sendiri, bahkan di antara mereka masih banyak yang menganut 
teori Darwin, yang menganggap bahwa manusia itu tercipta melalui proses evolusi 
yang panjang (dari Monyet),  para penganut teori Darwin ini, menempatkan manusia 
sejajar dengan binatang dan menerangkan terjadinya manusia atau hakikat penciptaan 
manusia dari sebab-sebab makanis.

Masih  terkait dengan pandangan barat tentang hakikat manusia, oleh Azhar 
Arsyad mengatakan bahwa ada sekian pakar ilmiah pendidikan barat berbicara tentang 
manusia yang hanya menggambarkan bahwa manusia adalah binatang cerdas yang 
menyusui lebih lanjut Arsyad berpendapat bahwa misal ini tidak menggambarkan 
manusia secara utuh.

Bilamana ditinjau dari segi biologis semata-mata, manusia adalah sebangsa 
binatang, karena ia menyusui juga. Binatang mempunyai tulang rusuk dan manusia 
juga demikian. Tetapi dalam aspek fisiologis tidak sama antara manusia dengan 
binatang, sebab manusia adalah makhluk yang berakal sementara binatang tidak, 
paham tentang manusia sebagai makhluk biologis, sampai-sampai menimbulkan suatu 
studi yang disebut bio pedagogik atau educational biologi yang dilakukan oleh ahli-ahli 
pedagogik dan psikologi, demikian besarnya paham biologisme ini, sehingga mereka 
berpendapat bahwa ada kejahatan dan problem anak nakal adalah karena heriditas 
(keturunan biologis), demikian juga seorang ahli psikologi dari barat yang bernama 
Lombrosso menentukan ciri-ciri yang karakteristik, bagi penjahat-penjahat tertentu. 

. 
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BAB 11

11.1 PENGELOLAAN KURIKULUM
Manajemen kurikulum berkenaan dengan pengaturan atau pengelolaan kegiatan 
pengembangan kurikulum (penyusunan desain, implementasi, evaluasi dan 
penyempurnaan) manajemen kurikulum bisa mencakup lingkup nasional, daerah, dan 
sekolah), manajemen kurikulum adalah sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum 
yang kooperatif, komprehensif, sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian 
tujuan kurikulum.

Dalam pelaksanaan manajemen kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan 
konteks manajemen berbasis sekolah (MBS) dan KTSP, oleh karena itu otonomi 
yang diberikan pada sekolah dalam mengelola kurikulum secara mandiri dengan 
memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian sasaran dalam visi dan misi lembaga 
pendidikan atau sekolah tidak mengabaikan kebijakan nasional yang ada, hubungan 
sekolah dengan masyarakat perlu dikelola secara produktif agar masyarakat merasa 
memiliki sekolah. Sehingga terbentuk sinergi antara sekolah dengan masyarakat untuk 
mewujudkan program-program sekolah. Keterlibatan masyarakat dalam manajemen 
kurikulum adalah untuk mengontrol implementasi kurikulum.

11.2 KURIKULUM DAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN
Ruang lingkup manajemen kurikulum meliputi: perencanaan, pelaksanaan, 
dan penitalan kegiatan kurikulum kurikulum pendidikan pada tingkat sekolah 
(desentralisasi) lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara 
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kurikulum nasional (standar kompetensi/kompetensi dasar) dengan kebutuhan daerah 
dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan 
kurikulum yang integitasnya dengan peserta didik maupun dengan lingkungan, 
prinsip dan funsi manajemen kurikulum: produktivitas, demokratisasi, kooperatif, 
efektivitas dan efistensi; serta mengarah kepada visi, misi dan tujuan yang ditetapkan 
dalam kurikulum tersebut.

Selain prinsip tersebut di atas perlu mempertimbangkan kebijakan pemerintah 
UUSPN No. 20 Tahun 2003, kurikulum pola nasional, pada penyelenggaraan program, 
kebijaksanaan penerapan kurikulum tingkat satu pendidikan (MP), peredaran 
pemerintah yang berhubungan dengan lembaga pendidikan atau jenjang/jenis sekolah 
yang bersangkutan.

11.3 KURIKULUM DAN STANDAR NASIONAL
Proses pengembangan kurikulum di Indonesia mengikuti kebijakan yang di undangkan 
dalam UU No. 20 Tahun 2003, PP Nomor 19 Tahun 2005 dan Permendikbud No.22, 
23, dan 24 Tahun 2006, berdasarkan ketetapan tersebut maka proses pengembangan 
kurikulum di Indonesia mengikuti dua langkah besar, yaitu: 
1. proses yang dilakukan di pemerintah pusat
2. pengembangan yang dilakukan oleh di setiap satuan pendidikan.

Kewenangan pengembangan pada tingkat nasional adalah:
1. Pengembangan Standar Isi
2. Kompetensi Dasar
3. Standar Kompetensi
4. Standar Kompetensi Lulusan
5. Struktur Kurikulum
6. Kalender dan Tujuan Mata Pelajaran.

kewenangan pengembangan pada tingkat sekolah:
1. Pengembangan Dokumen Kurikulum
2. Silabus
3. RPP

11.4  LANDASAN FILOSOFIS
Kurikulum harus dimulai dari lingkungan terdekat. sebuah kurikulum tidak boleh 
memisahkan anak didik dari lingkungan sosial, budaya, fisik, ekonomi, agama dan 
masyarakat yang dilayani kurikulum, kurikulum harus serba mampu melayani 
pencapaian tujuan pendidikan nasional dan satuan pendidikan, model kurikulum 
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harus mampu melayani pencapaian tujuan pendidikan nasional, dan tujuan satuan 
pendidikan, proses pengembangan kurikulum harus sesuai dengan ide kurikulum. 
Literatur kurikulum mengenal adanya berbagai model kurikulum seperti knowledge-
base model (disciplinary based model), society-oriented, child-centered, technology 
based, competency based, skills-based, dan value-based. Model-model ini harus sesuai 
dengan desain kurikulum.

Proses pengembangan kurikulum harus bersifat fleksibel dan komprehensif, 
kurikulum sekolah harus selalu terbuka untuk penyempurnaan 7 implementasi 
kurikulum pada tahun pertama sangat menentukan apakah kurikulum sekolah yang 
ada memelurkan revisi dan berapa besar dimensi revisi yang harus dilakukan.

11.5  PRINSIP PENGEMBANGAN KURIKULUM
Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan 
ljngkungannya, beragam dan terpadu: kurikulum dikembangakan memperhatikan 
keragaman, karekteristik peserta didik, kondisi daerah dan jenjang serta jenis 
pendidikan. Tanpa membedakan agama, suku, budaya dan adat istiadat, tanggap 
terhadap perkembangan iptek: kurikulum ini dikembangkan atas dasar kesadaran 
bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan berkembang secara dinamis, oleh karena itu 
semangat dan isi kurikulum mendorong siswa untuk mengikuti secara tepat iptek.

Relevan dengan kebutuhan kehidupan: untuk menjamin relevansi pendidikan 
dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, 
dunia usaha, dan dunia kerja, menyeluruh dan berkesinambungan: substansi 
kurikulum menyangkut keselurahan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan 
dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar 
semua jenjang pendidikan.

Belajar sepanjang hayat kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, 
pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, 
seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah, kepentingan nasional 
dengan kepentingan daerah.

Menurut Akhmad Sudrajat, prinsip-prinsip yang akan digunakan dalam kegiatan 
pengembangan kurikulum pada dasarnya merupakan kaidah-kaidah atau hukum yang 
akan menjiwai kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, terdapat prinsip yang 
telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari atau justru menciptakan sendiri prinsip-
prisip baru. Oleh karena itu, dalam implementasi kurikulum di Lembaga Pendidikan 
sangat mungkin terjadi penggunaan prinsip yang berbeda dengan kurikulum yang 
digunakan oleh Lembaga Pendidikan lainnya, sehingga akan ditemukan banyak 
sekali prinsip yang digunakan dalam pengembangan kurikulum. Dalam hal ini, Nana 
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Syaodih Sukmadinata (2007: 21) mengetengahkan prinsip pengembangan kurikulum 
yang dibagi ke dalam dua kelompok: (1) Prinsip-prinsip umum: relevansi, fleksibilitas, 
kontinuitas, praktis, dan efektivitas; (2) Prinsip-prinsip khusus: prinsip berkenaan 
dengan tujuan pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. 
Asep Herry Hernawan dkk. (2002) mengemukakan lima prinsip dalam pengembangan 
kurikulum, yaitu sebagai berikut:
1. Prinsip relevansi; secara internal bahwa kurikulum memiliki relevansi di antara 

komponen-komponen kurikulum (tujuan, bahan, strategi, organisasi dan 
evaluasi). Secara eksternal, komponen-komponen tersebut memiliki relevansi 
dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi (relevansi epistemologis), 
tuntutan dan potensi peserta didik (relevansi psikologis) serta tuntutan dan 
kebutuhan perkembangan masyarakat (relevansi sosiologis)

2. Prinsip fleksibilitas; pengembangan kurikulum mengusahakan agar hasil yang 
diperoleh memiliki sifat luwes, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya, 
memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi, tempat 
dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang peserta 
didik.

3. Prinsip kontinuitas; adanyha kesinambungan dalam kurikulum, baik secara 
vertikal, maupum horizontal. Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum 
harus memperhati kan kesinambungan, baik di dalam tingkat kelas, antar jenjang 
Pendidikan, maupun antar jenjang pendidikan  dengan jenis  pekerjaan.

4. Prinsip efisiensi; mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat 
mendaya gunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, 
cermat, dan tepat sehingga hasil nya memadai;

5. Prinsip effektivitas; mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum 
mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun 
kuantitas.

11.6 PENGERTIAN SARANA DAN PRASARAN PENDIDIKAN
Sarana prasarana pendidikan disebut juga educational facilities atau fasilitas pendidikan, 
fasilitas pendidikan adalah segala sesuatu (alat dan barang) yang memfasilitasi 
(memberikan kemudahan) dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan, sarana 
pendidikan adalah segala macam alat yang digunakan secara langsung dalam proses 
pendidikan, seperti alat pelajaran, alat peraga media pendidikan.

Prasarana pendidikan adalah segala macam alat yang tidak secara langsung di 
gunakan dalam proses pendidikan, yang dapat digunakan untuk memudahkan dan 
membuat nyaman penyelenggaraan pendidikan, seperti ruang kelas, meja kursi, ruang 
perpustakaan, ruang laboratorium, ruang pimpinan, ruang guru, ruang UKS PPRI No 
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10 Tahun 2005 tentang standar Nasional pendidikan Bab VII Pasal 42 setiap satuan 
pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot peralatan pendidikan, media 
pendidikan, buku dan sumber balajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan 
lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan 
berkelanjutan.

Setiap aturan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang 
kelas, ruang pimpinan saturn pendidikan, ruang pendidik (guru), ruang tata usaha, 
ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, 
ruang unit instalasi data dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat 
bermain, tempat berkreasi, dan ruang tempat lain yang diperlukan untuk menunjang 
proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

11.7  SUMBER DAYA ORGANISASI PENDIDIKAN
Sumber daya organisasi bukan hanya manusia saja. Manusia adalah bagian dari 
satu sumber daya yang ada di dalam organisasi, fungsi sumber daya adalah untuk 
memfasilitasi kepentingan pencapaian tujuan organisasi.

Sumber daya organisasi dapat dikelompokkan kedalam sumber daya berwujud 
(tangible resources) seperti aktiva yang dapat dilihat, disentuh, diraba serta dapat di 
hitung, dan sumber daya tidak berwujud ( intagible resources) meliputi dari mulai hak 
properti intelektual, seperti hak paten, hak merek/dagang, hak cipta, jaringan kerja, 
budaya organisasi, kebijakan pemerintah, dan peraturan.

Setiap sumber daya organisasi tersebut memiliki nilai tersendiri bagi organisasi 
tersendiri. Yang berfungsi sebagai pendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi 
organisasi untuk melaksanakan seluruh perencanaan organisasi sekolah.

Sumber daya manusia dalam organisasi merupakan sumber daya yang berfungsi 
dan berperan sebagai penggerak organisasi setiap organisasi sekolah membutuhkan 
sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi untuk dapat melaksanakan 
program-program sekolah, oleh karena itu program-program yang telah diterapkan, 
disosialisasikan dengan berbagai pendekatan kepada sumber daya manusia yang 
tersedia, agar mereka dapat melaksanakan program sesuai dengan tanggung jawabnya 
masing-masing.

Setiap sekolah memiliki kewenangan untuk menentukan dan memanfaatkan 
sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya fasilitas, maupun sumber daya manusia 
yang tersedia di setiap sekolah.
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11.8  PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN GURU
Ketersediaan guru yang memadai adalah merupakan salah satu faktor penting dalam 
upaya pembangunan pendidikan, ketersediaan guru yang memadai dihadapkan pada 
dua permasalahan, yakni pemenuhan kebutuhan tenaga guru yang belum sesuai dengan 
kebutuhan daerah dan peningkatan kualitas yang profesional yang belum memenuhi 
standar minimal. Kedua permasalahan inilah yang pada akhirnya menimbulkan 
terjadinya disparitas kualitas guru di berbagai daerah di tanah air.

Kebijakan-kebijakan yang ada sampai saat ini sering kali tidak seimbang untuk 
menjawab kedua permasalahan tersebut kebijakan itu lebih condong pada upaya 
peningkatan kuantitas dan bukan kualitas.

Permasalahan lain berkenaan dengan pembinaan guru adalah penyebaran guru 
tidak merata. Begitu juga jika dilihat dari tingkat pendidikan guru, masih terdapat 
sejumlah guru SD yang memiliki kualifikasi ijazah yang kurang sesuai dengan 
persyaratan untuk mengajar di SD/MI.

Dalam dimensi pendidikan, banyak terdapat variabel yang memberikan pengaruh 
terhadap pencapaian mutu pendidikan; yaitu variabel guru, sarana, dan prasarana 
pendidikan.

11.9 PROPESIONALISME GURU
Dewasa ini bentuk-bentuk penyelengaraan profesi keguruan, semakin variatif pasca 
dikeluarkannya keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud. Banyak bentuk pendidikan 
keprofesian dihentikan, termasuk sekolah pendidikan keguruan baik yang ada 
dilingkungan Depdikbud maupun Departmen Agama (SPG, SG0, PGA).

Hingga dekade tahun 1980-an hingga sekarang dinamika pendidikan guru terus 
berlanjut mulai dari perubahan nama, peran, model dan bentuk penyelenggaraan 
pendidikan profesi keguruan. Sebagaaimana pendidikan profesi guru yang dilaksanakan 
oleh lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK), adalah antara lain:
1. Pendidikan reguler akademik mencakup: program PGSD, dan program pendidikan 

bidang studi pada tiap fakultas.
2. Pendidikan non gelar atau penyetaraan kualifikasi S-1 bagi guru SD, SMP, SMA 

terdiri dari PGSD, PGSD berasrama, PGSD, PJJ, PGSD dual mode, PGSMP, dan 
PGSMA.

3. Program akta yang mencakup: akta IV bidang studi Akta IV Diklat dan akta IV 
kerja sama pusdiklat.

4. Program baru yang akan dikembangkan yaitu program profesi guru, mencakup: 
PPG (Pendidikan Profesi Guru) dan PLPG (Pendidikan Latihan Profesi Guru).
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11.10 PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEPENDIDIKAN
Kompetensi guru menurut UU No.14/2005 tentang guru dan dosen adalah potensi 
guru pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, guru yang profesional menurut 
UU No. 14/2005 adalah mereka yang berkualifikasi Akademik S-1 /D-IV (Bachelor 
Deegree) dan lulus pendidikan profesi yang bermuara pada penganugrahan sertifikat 
pendidikan profesi (SERGU).

Pendidikan Profesi dilaksanakan paska S-1/D-IV selama satu tahun tanpa 
membedakan latar belakang baik yang berlatar belakang berpendidikan maupun non 
pendidikan, dilihat dari esensi profesionalisasi makna pendidikan profesi khususnya 
PPG dalam rangka profesionalisasi guru, adalah: pembentukan dan pengasahan dalam 
kiat profesional secara berkelanjutan berupa latihan menerapkan perangkat utuh 
kopetensi akademik yang dipersyaratkan bagi guru secara kontektual atau non rutin 
dalam praktik nyata yang berlangsung dalam setting autentik.

Dengan demikian keutuhan pendidikan guru terdiri dari pendidikan akademik 
dan pendidikan profesi guru/tenaga kependidikan baik melalui:
a. Pendidikan Guru Terintregrasi
b.  Pendidikan Guru Konsekutif

Dengan supervise yang efektif oleh pendidik guru, dan idealnya yang sudah 
memiliki setifikasi sebagai supervisor PPC.
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Perkembangan Pedagogik Transformatif 
Ekonomi,  Sosial, Politik, Motivasi  dan 
Tahap Pengembangan  Moral, Serta 
Manajemen Berdasarkan Sasaran

BAB 12

12.1 KONSEP PEDAGOGIK TRANSFORMATIF 
Padegogik adalah ilmu praktis, artinya suatu kesatuan antara ilmu dan tindakan 
mendidik, di dalam tindakan mendidik diamsumsikan adanya objek sasaran dari 
tindakan yang dimaksud, dan sebagai objek/sasarannya peserta didik (anak) saat ini 
tidak lagi dibatasi pada anak, tetapi menunjukan pada semua proses yang berkenaan 
pada perubahan prilaku seseorang baik anak maupun yang dewasa.

Mengapa disebut sebagai pedagogik transformatif?
Sebagaimana kita pahami bahwa manusia sebagai objek dari tindakan pedagogik adalah 
memiliki otonom dan memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi 
manusia seperti yang diinginkan, pedagogik transformatif mengamsumsikan bahwa 
otonomi manusia terus berkembang dan mengalami proses transformasi mengacu pada 
perkembangan filsafat, manusia karena dari situ dapat disimak orientasi kebudayaan 
termasuk didalamnya orientasi terhadap proses belajar dan perkembangan individu.

Filsafat konteporer yaitu filsafat kritis masyarakat, (Tilaar 2000:266) aliran 
ini mempunyai nilai positif metodologis, artinya sikap mempertanyakan sesuatu 
kebenaran yang ada.

12. 2  KONSEP PENDIDIKAN ISLAM TRANSFORMATIF 
Pendidikan Islam transformatif adalah pendidikan Islam yang mengakseskan 
perubahan dengan pertimbangan prinsip-prinsip liberalisasi, humanisasi dan 
transendensi yang bersifat profetik, pada dasarnya ketiga prinsip tersebut, merupakan 
implementasi paradigma humanisme karena:
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1 Liberasi bukan sepenuhnya berkiblat pada leberasi pendidikan sebagaimana John 
Dewey dengan teori progresifisme dan eksperimennya, tetapi bertolak dari prinsip 
kebebasan bertanggung jawab, sebagaimana dalam Al-Qur’an bahwa manusia 
diberi potensi kebebasan kehendak untuk menentukan pilihan akan memilih yang 
baik atau yang buruk, mau mengubah nasibnya atau tidak (Qs. Al-Ra’du: 11)

2 Humanisasi di sini adalah konsep fitrah dalam Islam yang memandang manusia 
sebagai makhluk yang paling mulia dengan potensi-potensi insani yang dapat 
dikembangkan sehingga mampu berperan sebagai khalifa Allah di bumi dan dapat 
mendekatkan diri kepada Tuhan.

3 Transendensi yang bersifat profetis adalah pemberian makna ubudiyah dalam 
proses leberasi dan humanisasi.
Proses pembelajaran dalam konteks pendidikan Islam transformatif mengandalkan 

dua agruman ganda yaitu dari realitas nyata ke arena pembelajaran, lalu kembali 
ke realitas nyata dengan praksis baru, jadi pendidikan Islam transformatif adalah 
pendidikan Islam yang mengakses pada kemandirian siswa dalam memecahkan 
persoalan-persoalan yang dihadapi baik di dalam kelas maupun dalam lingkungan, 
adanya kebebasan siswa untuk belajar kelompok, mandiri, berinisiatif, kreatif, 
produktif. Mempunyai planning kedepan dalam kehidupannya sesuai dengan ajaran 
di dalam Al-Qur’an.

12.3 PENDIDIKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN BUDAYA 
Manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya 
bentuk, dan dalam diri manusia dilengkapi dengan akal dan nafsu, manusia dengan 
berbekal dua hal tersebut diamanahkan untuk mengelola bumi, dan hanya dengan 
pendidikanlah manusia dapat mengolah alam ini dengan sebaik-baiknya, ekonomi 
dapat diartikan sebagai ilmu mengenai asas produksi, distribusi dan pemakaian 
barang-barang serta kekayaan.

Dewasa ini perkembangan ekonomi makro berpengaruh pula dalam bidang 
pendidikan, cukup banyak orang kaya sudah mau secara sukarela menjadi bapak angkat, 
agar anak-anak dari orang tidak mampu bisa sekolah, perubahan sosial budaya dan 
ekononi masyarakat memiliki andil dalam perubahan dan pengembangan pendidikan 
terutama pada awal krisis tahun 1998, hal ini memerlukan pemikiran lanjutan untuk 
dapat kembali survive di tengah masih terasanya krisis yang dialami.

Perubahan sosial budaya dan ekonomi masyarakat terjadi seiring dengan 
perubahan dan pengembangan dunia kedepan kondisi ekonomi menentukan 
penyediaan berbagai fasilitas dan terselenggaranya pendidikan.
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12.4 MASYARAKAT INDONESIA BARU
Tilaar mengemukan bahwa perubahan yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh 
tiga faktor utama yaitu: kebutuhan akan demokratis kemajuan ilmu pengetahuan, 
dan teknologi, serta globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa 
bangsa Indonesia kemasa transisi yang sangat sulit, kehidupan ekonomi dan sosial 
sangat berbarengan dengan kemajuan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, 
perubahan ini perlu dihadapi dengan cepat dan tepat sehingga masyarakat kita tidak 
akan menjadi sasaran negatif dari sebuah teknologi, akan tetapi dapat memanfaatkan 
IPTEK menjadi kekuatan yang dapat membangun masyarakat Indonesia yang lebih 
baik.

Perubahan yang dapat kita lihat sebagai akibat dari perubahaan sosial adalah 
keinginan banyak pihak untuk membangun otonomi daerah ini adalah akibat dari 
kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi perubahan sosial tadi, perubahan sosial yang 
berdampak pada perilaku keseharian sosial di Indonesia serta adanya otonomi daerah 
perlu dihadapi dengan pendidikan, kondisi ekonomi saat ini memang menunjukan 
kondisi yang baik namun rakyat Indonesia masih banyak yang miskin, pengangguran 
masih belum bisa diatasi pemerintah, nilai rupiah masih di atas 10.000 per 1 US$, 
kemampuan daya beli masih rendah, korupsi masih tinggi.

12.5 PENGARUH KONDISI SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI

  INDONESIA TERHADAP PENDIDIKAN
Mengingat kondisi sosial budaya dan ekonomi Indonesia saat ini, apakah pendidikan 
terpengaruh? Kemudian apakah pendidikan juga harus mengalami perubahan seiring 
dengan perubahan kondisi sosial dan budaya dan ekonomi masyarakat, persoalaan 
yang paling mendasar adalah: masalah sosial di mana masih terjadi kemiskinan, 
kelaparan, banyaknya anak usia sekolah yang tidak mengecap ilmu pendidikan, 
pengangguran, rendahnya kesehatan, mahalnya biaya kesehatan, dan pendidikan, 
ancaman disintegrasi bangsa, budaya dan etika bangsa yang terkikis, hak asasi yang 
terinjak-injak dan masih banyak lagi masalah yang terkait dengan sosial, budaya dan 
ekonomi, berdasarkan aspek ekonomi, kita dapat melihat pendidikan bangsa sebagai 
pengembangan sumber daya manusia karena negara kita Indonesia yang kaya raya 
dengan sumber daya alamnya, namun tidak dapat mengelola dengan baik sehingga 
hanya bisa mengandalkan tenaga ahli.

Motivasi adalah dorongan dari dalam diri seseorang yang disebabkan adanya 
pengaruh dari dalam diri sendiri maupun pengaruh dari luar diri seseorang sehingga 
menimbulkan suatu reaksi, motivasi menurut Stephen Probbins (2005.92), adalah 
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kesediaan melakukan usaha tinggi-tinggi agar mencapai sasaran organisasi, yang 
dikondisikan oleh kemampuan usaha tersebut memuaskan kebutuhan sejumlah individu.

Kebutuhan, mengacu ke keadaan batin  yang membuat hasil-hasil tertentu tampak 
menarik. Kebutuhan yang tidak terpuaskan menciptakan ketegangan yang merangsang 
dorongan di dalam diri seseorang dorongan itu menimbulkan perilaku pencarian 
untuk menemukan sasaran tertentu,  yang  jika tercapai akan memuaskan kebutuhan 
itu dan menurunkan ketegangan tadi. 

Kebutuhan manusia adalah bukan yang istimewa: banyak orang meluangkan waktu 
untuk mengobrol dengan teman-temannya untuk memuaskan kebutuhan sosialnya.
•	 Teori-teori	awal	tentang	motivasi

1.  Teori Hierkhi kebutuhan Maslow
2.  Teori X Dan Y Megor
3.  Teori Motivasi Higienis Herzberg.

12.6 TEORI-TEORI AWAL TENTANG MOTIVASI
 Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow, berpendapat bahwa pada diri 

manusia terdapat hierarki lima kebutuhan.
1) kebutuhan fisik : makan, minum, sandang, pangan, dan lain-lain
2)  kebutuhan keamanan: keamanan dan perlindungan dari gangguan fisik dan 

emosi, dan juga kepastian
3) kebutuhan sosial, kasih sayang, menjadi bagian dari kelompoknya, diterima 

oleh teman-teman, dan persahabatan
4) kebutuhan harga diri faktor harga diri internal seperti penghargaan diri, 

otonomi, dan pencapaian prestasi dan faktor harga diri eksternal seperti 
status, pengakuan (diorangkan) dan perhatian,

5) kebutuhan aktualisasi diri pertumbuhan, pencapaian potensi seseorang dan 
pemenuhan diri sendiri, dorongan untuk menjadi apa yang dia mampu capai

	Teori x dan y Mcgregor mengungkap karena sifat manusia yang berbeda teori x 
pada dasarnya menyajikan pandangan negatif tentang orang. Teori x berasumsi 
bahwa orang-orang termasuk guru mempunyai sedikit sekali misi untuk maju, 
tidak menyukai pekerjaan, suka menghindari tanggung jawab sehigga perlu 
diawasi ketat agar dapat efektif bekerja. Sedangkan teori y adalah kebalikan dari 
teori x, yaitu bahwa para hakikatnya manusia itu dapat berlatih mengarahkan diri, 
menerima tanggung jawab, dan menganggap bekerja sebagai kegiatan alami. Teori 
y lebih menekankan sifat pekerja sebenarnya.

	Teori Motivasi Higienis berpendapat bahwa faktor intrinsik terkait dengan 
kepuasan dan motivasi kerja. Sedangkan faktor ekstrinsik terkait dengan 
ketidakpuasan kerja.
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12.7 TAHAP-TAHAP PENGEMBANGAN MORAL
Tahap-tahap pengembangan moral dimulai dari pengembangan pribadi dan 
pengembangan moral kerja merupakan bagian dari pengembangan iklim organisasi 
yang berintikan antar hubungan personalia.

3

2

1

3. Iklim Organisasi

2. Modal Kerja

1. Kepribadian

Gambar 12.1 Bagian 1 Tahap Pengembangan Moral

12.8 ANTAR HUBUNGAN PERSONALIA
Gambaran tahap-tahap pengembangan moral seperti gambar bagan 1 di mana para 
manajemen pendidikan mendapat meralisasikan kepribadian anak buahnya dengan 
cara persuasi dan memberi keteladanan untuk dapat bekerja dengan penuh disiplin dan 
dilakukan dengan semangat kekeluargaan maka moral kerja mereka secara individu 
maupun kelompok akan mencerminkan nilai seperti itu bilamana sebagian terbesar 
personalia pendidikan memiliki nilai-nilai luhur, dan berlangsung relatif lama, maka 
akan dapat menjelma menjadi organisasi yang sehat dan positif.

Begitupula bila mana para anggota organisasi dapat duat memiliki kepribadian 
tahan uji dalam mengejar kebenaran dan keadilan, lebih mengutamakan kepentingan 
umum daripada kepentingan pribadi, dan tidak hanya mengejar hak tetapi juga 
melaksanakan kewajiban dengan baik, moral kerja mereka juga menunjukkan nilai-
nilai yang baik. Demikian pula dengan iklim organisasi akan mencerminkan hal yang 
sama bila nilai-nilai itu sudah menjadi tradisi dalam lembaga pendidikan.

Antar hubungan personalia yang diinginkan dalam lembaga pendidikan ialah 
antar hubungan kerukunan, gotong royong, saling menghormati, kerja sama, dan ada 
perasaan memiliki (sense of belongings), hal ini adalah merupakan refleksi falsafah 
Pancasila yang dibedakan norma-norma libel yang memandang pertentangan adalah 
funds penyesuaian dan memajukan perubahan organisasi. (Robbins: 19b2:363).
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12.9   MANAJEMEN BERDASARKAN SASARAN (MB0)
Manajemen  berdasarkan sasaran atau management by objective menekankan pada 
hubungan kerja sama yang baik secara vertikal (antara atasan dengan bawahan) 
maupun secara horizontal (antara sesama level), di dalam MBO setiap keputusan atas 
dasar musyawarah, tidak  perlu ada pertentangan antar individu maupun kelompok. 
Manajer atau kepala sekolah tidak selalu memerintah bawahan, dan bawahan tidak 
hanya sebagai pelaksana, namun mereka sama-sama mempunyai hak mengemukakan 
buah pikiran dalam batas-batas tertentu. Prinsip inilah yang perlu dipegang oleh setiap 
manajer atau kepala sekolah, dalam menciptakan antar hubungan personalia yang 
akrab dan positif, beberapa tips dari halsey 0983:67-7 tentang sikap atasan kepada 
bawahan:
(1) Bersifat Adil
(2) Menyapa bawahan dengan bak ketika bertemu
(3) Bawahan perlu diberikan  perhatian
(4) Atasan lebih banyak mendengar dari pada berbicara
(5) Atasan sebaiknya memakai kata meminta bukan memerintah
(6) Nama-nama para bawahan perlu diingat dan disebuntukan bila berhubungan   

dengan mereka.
Setiap orang diperlakukan manajer tidak boleh dianak emaskan atau pilih kasih.
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Kekuatan Proses Demokratis dan 
Masyarakat Baru

BAB 13

13.1 PROSES DEMOKRATISASI DAN PERANAN PENDIDIKAN
Demokrasi dalam konteks pendidikan memiliki arti yang beragam. Walaupun 
substansinya memiliki pemaknaan yang berbeda, namun istilah demokrasi berjalan 
pendidikan menjadi lebih familiar bahkan nilai-nilal demokrasi dianggap akan lebih 
efektif ditumbuh kembangkan melalui tradisi lembaga pendidikan persekolahan proses 
terjadinya demokratisasi diawali dengan pergaulan tata dunia yang telah berubah saat 
ini, sudah seharusnya dimulai dari mengubah paradigma pendidikan, dari paradigma 
birokratis hirarkis, menjadi paradigma demokratis.

Manajemen pendidikan berbasis sekolah (MPBS) merupakan salah satu model 
inovasi pendidikan di Indonesia, sebagai muara dari desentralisasi pendidikan dalam 
kerangka proses reformasi pendidikan, salah satu wujud dari kesungguhan dalam 
konteks implementasi MPBS, dilakukan melalui refleksi (perenungan), yaitu bertanya 
dan mempertanyakan apa nilai tambah yang bisa diraih dalam uji upaya penting kalau 
mutu pendidikan segara esensial MPBS bertujuan untuk meningkatkannya efisiensi 
mutu, relevansi dan pemerataan pendidikan.

Manfaat yang diperoleh adalah sekolah dapat mengelola secara lebih otonom 
terhadap sumber daya yang memiliki demi kesejahteraan.

13.2 OTONOMI DAERAH DAN DEMOKRATISASI
Pendidikan merupakan salah satu bidang yang didesentralisasikan dan berkaitan erat 
dengan filosofi otonomi daerah yang berlandasan pemberdayaan dan kemandirian 
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daerah menuju kematangan dan kualitas masyarakat yang dicita-citakan, pendidikan 
merupakan salah satu instrumen penting dalam kehidupan manusia dan merupakan 
bentuk strategi budaya tertua bagi manusia untuk mempertahankan keberlangsungan 
eksistensi mereka, oleh sebab itu upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan 
kualitasnya harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan.

Salah satu pendekatan yang dipilih dalam era desentisasi sebagai alternatif 
peningkatan kualitas pendidikan persekolahan adalah pemberian otonomi yang luas 
di tingkat sekolah serta partisipasi masyarakat yang tinggi dalam kerangka kebijakan 
pendidikan nasional, pendidikan ini dikenal dengan model manajemen pendidikan 
berbasis sekolah (MPBS) atau ‘’shool based management”.

MPBS menjadi bagian dari kegiatan pembaharuan dalam bidang pendidikan 
persekolah di era otonomi daerah. 

Tujuan utama manajemen berbasis sekolah adalah untuk meningkatkan efistensi, 
mutu dan penepataan pendidikan. Peningkatan esiensi diperoleh melalui keleluasaan 
mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyakat dan penyederhanaan birokasi, 
peningkatan mutu diperoleh melalui partisipasi orang tua, kelenturan pengelolaan 
sekolah, peningkatan profesionalisme guru, adanya hadiah dan hukuman sebagai 
kontrol, serta hal lain yang dapat menumbuh kembangkan suasana yang kondusif.

13.3 IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENDIDIKAN BERBASIS SEKOLAH 
A. Kesiapan SDM pendidikan sekolah swasta dan negeri. 

Sumber daya organisai dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya 
berwujud (tangible resources) adalah aktiva yang dapat dilihat disentuh dan 
dihitung dan sumber daya yang tidak berwujud (intangible resuources) meliputi 
kebijakan, hak cipta, budaya organisasi, jaringan kerja.

B. Kesiapan kepala sekolah dan komite sekolah.
Penempatan MBS membuat kepala sekolah merasa tertantang untuk lebih cepat 
dan tanggap mengambil bahkan harus inovatif sehingga memudahkannya 
mempengaruhi personel sekolah untuk mencapai tujuan sekolah sesuai dengan 
perencanaan yang telah dibuat bersama.

C. Keterlibatan Masyarakat dalam menerapkan MPBS.
Sekolah memberikan kesempatan atau akses yang luas kepada masyarakat 
(orang tua murid dan peserta didik) dalam hal rencana pengembangan sekolah. 
Disamping itu guru selalu dilibatkan dalam menentukan berbagai kebijakan 
sekolah, baik dalam membuat perencanaan dan pengambilan keputusan yang 
dianggap strategis baik kepentingan sekolah.
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D. Keterlibatan guru dan implementasi MPBS.
Pandangan para guru terhadap pendidikan MPBS berimplikasi positif, sehingga 
berpengaruh proses terhadap peran guru dam meningkatkan motivasi kerjanya 
hal ini dapat meningkatkan rasa percaya diri guru, karena perannya sebagai 
tenaga kependidikan tidak hanya melaksanakan proses pembelajaran saja, tetapi 
juga aktif dalam memberikan saran.

13.4 KEBIJAKAN OTONOMI DAN DESENTRALISASI
Konsep otonomi dan desentralisasi (menurut konsep Rondinelli dan Cheema, akan 
lebih tepat bilamana kepala instansi vertikal di daerah berkedudukan sebagai staf teknis 
kepala wilayah yang berada di bawah dan bertanggung jawab (sub ordinasi) kepada 
wilayah posksi ini sebaiknya diletakan di tingkat provinsi sesuai UU No. 32/2004).

Desentralisasi pembangunan pendidikan pelaksanaan desentralisasi dalam 
manajemen pendidikan di Indonesia dapat dibedakan dari dua sisi, yaitu dari sisi 
politik dan dari sisi administrasi, meliputi jenjang pendidikan dasar, menengah, dan 
pendidikan tinggi. Diperlukan pola-pola desentralisasi manajemen yang relevan, 
disesuaikan dengan kemampuan daerah. Efektivitas pelaksanaan otonomi daerah.
(efektivitas otonomi daerah yang ideal berkaitan dengan masalah kemandirian 
dalam mengurus rumah tangganya sendiri, karena itu efektivitas otonomi daerah 
memerlukan sejumlah indikator yang terkait dengan kemandirian, meliputi: 
penyerahan pemerintahan, potensi daerah, sumber daya manusia, urusan pada dan 
pelayanan masyarakat). 

13.5 MODEL IMPLEMENTAS KEBIJAKAN PEMBARUAN MANAJEMEN
  SATUAN PENDIDIKAN 
1. Model broad base education (BBE), life skills, dan kurikulum berbasis kompetensi.
2. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
3. Penguatan PLS berbasis PKBM dan PKBM berbasis masyarakat
4.  Kurikulum tingkat satuan pendidikan ( KTSP )
5.  Perguruan tinggi badan hukum milik negara (BHMN) menuju badan layanan 

umum (BLU)
6.  Pengembangan model profesi kependidikan
7.  Kebijakan ujian Nasional
8.  Antisipasi penolakan pembaruan
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13.6 MANAJEMEN PENDIDIKAN ORENTASI BARU
Pembaruan pada hakitnya merupan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan 
kehidupan manusia, dorongan untuk melakukan pembaruan mempunyai kekuatan 
dan sumber pendorong tertentu, kekuatan-kekuatan tersebut dapat berupa budaya 
kerja, teknologi kecendrungan sosial, globalisasi, sumber kekuatan budaya kerja 
terjadi karena perbedaan kultur, peningkatan profesional dan keterampilan baru, 
sumber kekuatan teknologi dapat bersumber dari otomatisasi sistem, komputerisasi 
atau merekayasa kembali.

Sumber kekuatan kecendrungan sosial kemungkinan dari pertumbuhan dan 
peningkatan pendidikan tinggi, penangguhan usia perkawinan, sumber kekuatan 
globalisasi, adalah pengaruh pasang surut pasar dunia, persaingan global, merger, 
akuisisi dan konsolidasi dalam konsep desentralisasi manajemen pendidikan 
merupakan upaya untuk mendelegasikan sebagian atau seluruh wewenang di 
bidang manajemen pendidikan, permasalahan yang harus dihadapi dan manajemen 
pendidikan orientasi baru adalah yang berkaitan dengan aspek:
1. Peningkatan Mutu Pendidikan. 
2. Pemerataan Pendidikan.
3. Efisiensi Manajemen.
4. Peranserta Masyarakat. 
5.  Akuntabilitas.

13.7 PERUBAHAN PENDIDIKAN PERSEKOLAHAN
Salah satu sektor yang dianggap memiliki kedudukan strategis untuk melakukan 
perubahan adalah sektor pendidikan dan menjadi skala prioritas, oleh karena itu segala 
sesuatu yang berkaitan dengan variabel-variabel yang terdapat dalam pendidikan, 
direformasi sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan saat ini dan yang akan datang. 
Sektor pendidikan yang perlu direformasi adalah variabel manajemen, karena variabel 
ini dianggap penting mengingat keterpurukan pendidikan secara nasional ditenggarai 
berasal dari variabel manajemen.

Bank dunia kelemahan sistem penyelenggaraan pendidikan nasional Indonesia 
berada pada dua tataran, yaitu:
1.  Komponen birokrasi pengelola pendidikan: 
2.  Komponen pengelola sekolah. 

Kedua komponen ini dianggap lemah sehingga mempengaruhi kinerja sekolah 
dalam upaya mencapai tujuan pendidikan berdasarkan laporan bank dunia tersebut 
sudah selayaknya variabel manajemen yang perlu direformasi dalam sistem manajemen 
pendidikan nasional, khususnya di lembaga-lembaga pendidikan sebagai lembaga 
yang menyelenggarakan dan memiliki otoritas untuk melakukan proses pembelajaran.
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Perubahan pendidikan persekolahan itu dilakukan dengan menerapkan 
manajemen berbasis sekolah atau MBS di sekolahan, konsep ini merupakan adopsi dari 
school based management (SBM) yang berdasarkan berbagai laporan dan bencmarking 
(studi komperasi) ternyata efektif untuk meningkatkan pencapatan sistem manajemen 
pendidikan persekolahan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. 

13.8 PERUBAHAN SEBAGAI PENGEMBANGAN MASYARAKAT BARU
Serubahan diartikan sebagai transformasi dari suatu keadaan kepada keadaan lain 
yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Perubahan merupakan 
tuntutan seiring dengan semakin meningkatnya pemahaman manusia tentang makna 
hidup dan kehidupan di dunia ini. Perubahan bersifat fungsional dalam sistem 
kehidupan manusia, oleh karena itu tidak ada yang abadi dalam kehidupan manusia, 
kecuali perubahan.

Sebuah contoh yang cukup positif dan objektif adalah manajemen Jepang yang 
menganut prinsip perubahan yang disebut Kaizen, yang merupakan filosofi hidup 
orang Jepang filosofi Kaizen mengajarkan bahwa kehidupan manusia setiap saat 
harus berubah, dan ternyata filosofi ini dapat mempengaruhi kinerja bangsa Jepang 
menjadi bangsa yang kreatif dan inovatif, dalam kaitannya dengan masyarakat 
Indonesia perubahan yang diinginkan tidak sekadar perubahan yang bersifat parsial, 
yaitu perubahan yang hanya sepotong-sepotong atau pada sektor-sektor tertentu saja, 
tetapi perubahan yang di inginkan adalah perubahan menyeluruh yang menyentuh 
seluruh sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perubahan 
yang demikian disebut sebagai perubahan paradigma (Reigeluth dan Garfinkle, 19) 
perubahan paradigma tidak hanya menuntut perubahan yang bersifat reformatif saja, 
tetapi cenderung memiliki dimensi transformatif.

13.9 TEORI PEMBARUAN PENDIDIKAN
Lima Tatanan
Pembaruan

Budaya  Struktur Teknologi  Setting Fisik Manusia

Gambar 13.1 Pembaharuan Pendidikan (Stephen P. Robbins 2009 1;587)

2018_landasan Ilmu_Conie_Revisi.indd   131 2/8/2018   6:38:37 PM



132

Meneropong Landasan  Ilmu Pendidikan yang Hakiki

13.10 MODEL KEBIJAKAN PEMBARUAN MANAJEMEN
  SATUAN PENDIDIKAN
Kebijakan berdasarkan model broad based education (BBE) adalah pendekatan 
pendidikan yang berbasis pada masyarakat luas, yang diterapkan pada jenjang 
pendidikan dasar dan menengah, keterkaitan BBE, SBM, life skill, dan KBK secara 
struiktural karena BBE dianggap sebagai salah satu alternatif pendekatan pendidikan 
yang paling efektif untuk tidak membatasi pendidikan pada aspek-aspek atribut formal 
sedangkan SBM (school base manajemen) dan CBM (community based management) 
lebih kepada kemandirian kelembagaan pendidikan pada jalur sekolah formal dan 
pada jalur luar sekolah (non formal).

Life skill sebagai fokus pada jenjang pendidikan dasar, life skill lebih ditekankan 
bagi pengembangan general life skill (GLS) untuk memacu kreativitas life skill dam 
mengatasi pengangguran, fakta menunjukkan masih banyak lulusan SD yang tidak 
melanjuntukan pendidikan kejenjang pendidikan tingkat menengah, dan SMA ke 
perguruan tinggi, sehigga diperlukan strategi vocational skill (VS).
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BAB 14

14.1 KONSEP-KONSEP DASAR AKSELERASI PENGELOLAAN
  PENDIDIKAN
Pengertian belajar akselerasi.

Belajar akselerasi adalah belajar yang dilakukan dengan waktu yang lebih pendek 
tan pa mengurangi materi yang seharusnya dipelajari, manfaat dan tujuan pembelajaran 
akselerasi adalah:
1. Peserta didik yang potensial dapat menyelesaikan pendidikan lebih cepat dari 

waktu biasanya.
2. Efisien dalam pengcunaan waktu.
3.  Efisien dalam biaya.

Konsekuensi belajar akselerasi (percepatan waktu), membawa konsekuensi yang 
tidak ringan, baik itu dalam hal penyediaan fasilitas belajar maupun kemampuan 
guru untuk melaksanakannya, jika pembelajaran akselerasi pelaksanaannya dilakukan 
sama dengan pembelajaran biasa, hanya waktunya saja yang diperpendek maka 
tujuan pembelajaran tidakakan berhasil (mustahil), diperlukan strategi kognitif 
dalam akselerasi pembelajaran yaitu suatu pendekatan dalam pembelajaran yang 
menekankan perkembangan keterampilan berpikir dan proses-proses sebagai suatu alat 
untuk meningkatkan belajar. Keterampilan yang harus dimiliki adalah keterampilan 
pemecahan masalah (problem solving), keterampilan pengambilan keputusan (decision 
making), keterampilan berpikir kritis (critical thinking) dan keterampilan berpikir 
kreatif (creative thinking).
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14. 2 MODEL PENDEKATAN PAIKEM (PEMBELAJARAN AKTIF,
   INOVATIF, KREATIF, EFEKTIF, DAN MENYENANGKAN) 
Pada tahun 1999 diperkenalkan dan dikembangkan model pembelajaran siswa aktif 
dikenal dengan istilah PEAM (Pembelajaran Efektif, Aktif, dan Menyenangkan), namun 
seiring dengan perkembangan MBS di Indonesia pada tahun 2002 istilah PEAM diganti 
menjadi PAIKEM (pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan).

Landasan teori yang digunakan di dalam PAIKEM pada hakekatnya adalah 
mengambil teori-teori tentang active learning atau pembelajaran siswa aktif. Dan 
sudah sejak lama dikembangkan, pembelajaran inovatif bisa mengadaptasi dari model 
pembelajaran yang menyenangkan. Learning is fun merupakan kunci yang diterapkan 
dalam pembelajaran inovatif, jika siswa sudah menanamkan hal ini dipikirannya, 
tidakakan ada lagi siswa yang pasif di kelas.

Gambaran PAIKEM adalah: 
1.  siswa terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman dan 

kemampuan siswa dengan penekanan pada belajar melalui berbuat.
2.  guru menggunakan berbagai alat bantu untuk membangunkan semangat. 
3.  guru mengatur kelas dengan memajang buku untuk menarik minat baca siswa, 
4.  guru mendorong siswa untuk menemukan caranya sendiri dalam pemecahan 

suatu masalah

14.3  STRATEGI INSTRUKSIONAL
Pengertian tentang strategi instruksional (Dick dan Carey, 1985) yaitu: menjelaskan 
komponen-komponen umum dari suatu set bahan instruksional dan prosedur-
prosedur yang akan digunakan bersama bahan-bahan tersebut untuk menghasilkan 
hasil belajar tertentu pada siswa.

Ada lima komponen umum dari strategi instruksional, yaitu:
1. Kegiatan Pra Instruksional
2. Penyajian Informasi
3. Partisipasi Siswa
4. Tes
5. Tindak Lanjut

Dalam strategi instruksional terbagi atas 4 komponen utama, yaitu: 
1.  Urutan Kegiatan Instruksional; 
2.  Metode;
3.  Media; 
4.  Waktu
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Komponen urutan kegiatan instruksional terdiri dari komponen pendahuluan, 
penyajian, dan penutup, komponen pendahuluan: penjelasan singkat, relevansi isi, 
tujuan komponen penyajian, ada 3 langkah: uraian, contoh, latihan komponen penutup 
terdiri dari: tes format umpan balik, tindak lanjut.

14.4  STRATEGI COGNITIVE DALAM AKSELERASI PEMBELAJARAN
Pengertian tentang strategi cognitive menurut gagne (2003:72) yaitu merupakan 
keterampilan kognitif untuk memilih dan mengarahkan proses-proses internal dalam 
belajar dan berpikir, strategi kognitif berkembang berdasarkan paradigma konstrukti vistik 
dan teori metakognisi (metacognition theory) yang melahirkan prinsip reflection in action.

Reflection in action pada dasarnya merupakan gambaran tentang proses belajar 
yang diawali dari pengalaman nyata yang dialami oleh si pembelajar. Pengalaman 
tersebut direfleksi secara individual dengan demikian proses pembelajaran strategi 
kognitif merupakan proses reflectin in action, metacognition merupakan keterampilan 
yang dimiliki oleh siswa dalam mengatur dan mengontrol proses berpikirnya, menurut 
preissiesen metacognition meliputi 4 jenis keterampilan yang telah diuraikan di atas

Hal-hal yang penting dikerjakan oleh seorang guru dalam strategi ini:
1. mendengar secara sungguh-sungguh interpretasi siswa terhadap data; 
2. memperhatikan perbedaan pendapat dalam kelas dan menghargai setiap pendapat 

yang diajukan; 
3.  memahami bahwa “tidak mengerti adalah langkah yang penting untuk memulai 

menekuni.

14.5  PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Definisi penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu 
pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen, 
dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan, dengan demikian yang 
dimaksudkan penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah proses penetapan dan 
pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan 
berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan.

Konsep penjaminan mutu pendidikan tinggi, dikatakan bermutu bila:
1) perguruan tinggi tersebut mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui 

pelaksanaan misinya (aspek deduktif);
2)  perguruan tinggi tersebut mampu memenuhi kebutuhan stakeholders (aspek 

induktif), berupa: kebutuhan kemasyarakatan (societal needs); kebutuhan dunia 
kerja (industrial needs); kebutuhan profesional (professional needs).
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Tujuan penjaminan mutu adalah untuk memelihara dan meningkatkan mutu 
pendidikan tinggi secara berkelanlajutan, yang dijalankan oleh suatu PT secara internal 
untuk mewujudkan visi dan misinya, serta untuk memenuhi kebutuhan stakeholders 
melalui penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi.

14.6 MUTU LAYANAN PENDIDIKAN
Mutu layanan pendidikan adalah: jaminan bahwa proses penyelenggaraan pendidikan 
di sekolah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan mampu memenuhi 
keinginan dan harapan stakeholders (kepuasan pelanggan 100%), faktor-faktor 
penentu mutu layanan pendidikan yaitu: faktor sarana, pra sarana, alat perlengkapan 
pembelajaran, dan faktor SDM (guru, kepsek, dan lain-lain)

Sekolah bermutu adalah lembaga yang mampu memberikan layanan yang sesuai 
atau melebihi harapan guru, karyawan, peserta didik, penyandang dana, serta pemakai 
lulusan (dunia kerja), langkah-langkah pada penjaminan mutu adalah: 
1)  Penetapan standar; 
2)  Audit mengenai sistem pendidikan yang sedang berlangsung; 
3)  Penyimpulan tentang ada tidak kesenjangan antara sistem yang ada dengan 

standar yang ditetapkan; 
4)  Bilamana terdapat kesenjangan maka akan ditempuh langkah identifikasi 

kebutuhan dalam upaya 
5)  Untuk memenuhi standar yang ditetapkan, 
6)  Dilanjutkan dengan pengembangan sistem; 
7)  Perbaikan dan memadukan perbaikan dengan sistem yang berlangsung; 
8)  Namun bilamana tidak terdapat kesenjangan akan ditempuh pengkajian ulang 

kesesuaian standar dengan sistem secara berkelanjutan.
Selain dari pada itu dalam upaya memberikan kepuasan kepada pelanggan di 

perlukan standar tertentu sebagai pagu, dan pelayanan yang diberikan seharusnya 
sesuai atau melebihi pagu itu, dengan demikian, semua fungsi manajemen diarahkan 
agar semaksimal mungkin semua layanan yang diberikan sesuai atau melebihi harapan 
pelanggan yang tercermin dari standar tersebut.

14.7 PRINSIP DASAR ISO 9001:2008
ISO 9001 merupakan standar internasional yang mengatur tentang sistem manajemen 
mutu (quality management system), oleh karena itu seringkali disebut sebagai “ISO 9001 
QMS” iso (international standard organisation) 9001:2008 adalah sistem manajemen 
mutu ISO 9001 hasil revisi tahun 2008 (terbaru) yang dikeluarkan oleh International 
Organization for Standardtdization yang berpusat di Genewa, Swiss.
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ISO pada dasarnya merupakan aplikasi dari prinsip penjaminan mutu yang 
di dalamnya/membakukan proses dan sistem yang dijadikan pedoman oleh satu 
perusahaan untuk menjamin mutu produknya sesuai dengan kebutuhan pelanggan, 
penerapan penjaminan mutu ISO 9001: 2008 di pendidikan diperlukan hal:
1) komitmen yang tinggi dari seluruh unsur yang terlibat proses pendidikan
2) penilaian kebutuhan (need assement) untuk mengetahui kebutuh yang sebenarnya 

dari pelanggan melalui survei kebutuhan.
3) perencanaan strategik (perumusan visi, misi, swot analysis, dan lain-lain)
4) penyusunan rencana taktis (melaksanakan apa yang sudah ditetapkan)
5) penilaian kemajuan merupakan kegiatan yang penting dalam rangka perbaikan 

mutu pendidikan hal ini mencakup semua langkah yang telah ditetapkan dalam 
perencanaan dan kemajuan yang telah dicapai.
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GLOSARIUM

Aliran:  Adalah sesuatu haluan, atau paham ( politik, pandangan hidup) 
Aspek:  Adalah suatu sudut pandangan yang mempertimbangkan dari berbagai sudut dan kepentingan sesuatu 

kegiatan atau perbuatan.
Analisis: Adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan 

sebenarnya dengan cara membanding-bandingkan, menjabarkan, dan mengkaji lebih rinci. 
 Aksiologis: Adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, yang dikaji khususnya tentang nilai-

nilai etika. 
Asumsi: Adalah suatu dugaan atau memperkirakan sesuatu yang dapat diterima sebagai dasar atau landasan 

berpikir, karena dianggap benar.
Akademik: Adalah segala sesuatu yang bersifat ilmiah dan berkaitan dengan  kelembagaan pendidikan tinggi 

kurang lebih tiga tahun lamanya yang mendidik tenaga profesi.
Anak Berkebutuhan Khusus (ABK): Adalah anak yang membutuhkan pelayanan khusus karena memiliki 

kekurangan atau kelainan jasmani
Antropologi: Adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia, khususnya tentang asal usul manusia, aneka 

warna, bentuk fisik, adat istiadat dan kepercayaan pada masa lampau.
Afektif: Adalah berkenaan dengan perasaan, perilaku, sikap, dan emosi seseorang di dalam ranah Pendidikan.
Accessibility: Adalah keterjangkauan terhadap pendidikan, dalam hal ini pemerintah menjamin hak asasi 

manusia untuk dapat mendapatkan pelayanan pendidikan.
Antropologi: Adalah ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal usul, aneka warna, bentuk fisik, adat istiadat, 

dan kepercayaannya pada masa lampau.
Budaya: Adalah suatu adat istiadat penduduk atau sekolompok manusia, yang sudah menjadi kebiasaan yang 

sukar diubah.
Berpikir: Adalah suatu kegiatan manusia yang menggunakan akal budi dan ingatan terhadap sesuatu  untuk 

dapat mengerti dan memahami, mengapa sesuatu hal dapat terjadi.
Bakat: Adalah gifted yang merupakan kemampuan inherent dari diri seseorang yang dibawa sejak lahir, dan 

terkait dengan struktur otak.
Conceptualizing: Adalah berpikir dengan menggunakan ide atau konsep.
Check: Adalah suatu tindakan untuk memeriksa kembali hal-hal yang sudah dilakukan.
Change: Adalah mengubah sesuatu yang dianggap belum benar.
Clarity: Adalah kejelasan dari sesuatu yang diaggap belum jelas.
Communication: Adalah suatu hubungan atau komunikasi antara kumunikator dengan komunikan.
Desentralistik: Adalah tata pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah pusat, 

atau pemusatan suatu wewenang.
Determinasi: Adalah suatu penentuan atau kepastian tentang sesuatu hal .
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Dimensi: Adalah suatu ukuran atau patokan yang lebih besar dari indikator terhadap suatu benda atau suatu 
rencana.

Demokratik: Adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah melalui 
perantara wakilnya di Dewan Perwakilan 

Demokratisasi: Adalah suatu bentuk pendemokrasian dari suatu system pemerintahan di suatu daerah atau 
bangsa.

Dzikrullah: Adalah mengingat Allah dengan mengagungkan nama Allah, bertazbih, bertalmid
Epistemologis: Adalah cabang ilmu filsafat tentang dasar-dasar dan batas-batas ilmu pengetahuan
Efektif: Adalah melakukan pekerjaan dengan benar, sehingga dapat mencapai tujuan dan harapan yang 

diinginkan. 
Efisien: Adalah melakukan pekerjaan yang benar, sesuai standar operasional prosedur sehingga dapat 

mengurangi biaya-biaya yang tidak diperlukan, yang berkaitan dengan target dan out-put.
Efektivitas: Adalah segala kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan dengan benar.
Ekonomi pendidikan: Adalah suatu studi tentang bagaimana manusia, baik secara perorangan maupun di 

dalam kelompok masyarakatnya membuat keputusan dalam rangka mendaya gunakan sumber-sumber 
daya yang terbatas agar dapat menghasilkan berbagai bentuk pendidikan.

Etika: Adalah adat istiadat yang berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik (moral), baik kepada diri sendiri, 
orang lain atau kelompok masyarakat. 

Empiris: Adalah penelitian berdasarkan pengalaman, terutama yang diperoleh dari penemuan, percobaan, 
pengamatan yang telah dilakukan.

Filsafat: Adalah suatu ilmu yang mempelajari segala sesuatu sampai kepada akar-akarnya,
Fenomena: Adalah segala sesuatu yang berbentuk  keadaan dan suasana ataupun pemandangan  yang diminati 

atau disukai dan menjadi perhatian kita.
Fasilitas: Adalah sarana untuk melancarkan dan memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi.
Faktor: Adalah suatu keadaan atau suatu peristiwa yang ikut  menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya 

sesuatu.
Fungsi: Adalah jabatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang .
Global: Adalah proses penyebaran unsur-unsur baru, baik berupa informasi, pemikiran, gaya hidup maupun 

teknologi secara mendunia.
Generalisasi: Adalah segala sesuatu yang diteliti dan hasilnya dapat menjadi simpulan umum dari suatu 

kejadian, dan dapat bermanfaat untuk umum.
Geografis: Adalah ciri-ciri dan sifat-sifat permukaan bumi, atmosfir, iklim.
Hak: Adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, karena telah diatur didalam undang-undang dan peraturan yang 

berlaku.
Hakiki: Adalah sesuatu yang sebenarnya, yang sesungguh-sesungguhnya.
Hakikat: Adalah Inti sari, atau dasar, Kenyataan yang sebenarnya.
Horizontal: Adalah garis yang memanjang lurus kesamping.
Intelligence: Adalah tingkat kecerdasan manusia
Integratif; Adalah menyeluruh, lengkap dan terpadu
Interaksi: Adalah saling melakukan aksi/ hubungan yang dinamis antara orang perseorangan, antara 

perseorangan dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok.
Implementasi: Adalah pelaksanaan atau penerapan sesuatu di dalam profesinya atau di dalam kehidupan sehari-

hari.
Index Pembangunan Manusia: Adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, Pendidikan 

dan standar hidup untuk seluruh negara.
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Inovasi:  Adalah suatu penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang mudah dikenal sebelumnya 
seperti gagasan, alat, atau metode.

Individual Adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh perorangan. Bersifat  perorangan.
Isu: Adalah desas desus yang belum dibuktikan kebenarannya.
Kurikulum: Adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan , isi dan bahan pelajaran serta cara 

yang digunakan sebagi pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 
Pendidikan tertentu.

Koorperatif: Adalah bersifat kerjasama, dan bersedia membantu bilamana diperlukan.
Kompetitif: Adalah berhubungan dengan persaingan, berifat persaingan.
Kolaborasi: Adalah kerja sama dengan orang lain
Keberbakatan: Adalah talenta yaitu kemampuan intelektual tinggi serta kreativitas yang merupa kan ekspresi 

tertinggi keberbakatan.
Kreativitas: Adalah kemampuan yang mencerminkan kelancaran keluwesan (fleksibilitas) dan originalitas serta 

kemampuan untuk mengelaborasi suatu gagasan.
Kompetensi: Adalah kemampuan bersikap, berpikir dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik.
Komunikasi:  Adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang 

menimbulkan efek tertentu.
Klimatologis:  Adalah ilmu tentang sebab-sebab terjadinya, ciri-cirinya dan pengaruh iklim terhadap bentuk fisik 

dan kehidupan di berbagai negeri yang berbeda.
Multikultural :  Adalah kebudayaan yang beraneka ragam 
Motivasi: Adalah dorongan dari dalam diri seseorang yang disebabkan adanya pengaruh internal dan eksternal 

sehingga menimbulkan suatu reaksi.
Moral: Adalah kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, dan berdisiplin
Muhlikat: Adalah tingkah laku atau perangai-perangai yang tidak baik dari seseorang.
Munjiyat:  Adalah tingkah laku atau perangai -perangai yang baik dari seseorang.
Mahzab: Adalah suatu aliran yang dipercayai sesuai dengan norma-norma yang dianut oleh sekelompok orang 

atau masyarakat.  
Nilai:  Adalah angka kepandaian, ponten, sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya.
Norma: Adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok di masyarakat, dipakai sebagai panduan, 

tatanan.
Ontologi: Adalah cabang ilmu flsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup
Ontologis:  Adalah ahli dibidang ilmu ontologi
Orientasi: Adalah peninjauan untuk menentukan sikap (arah, tempat) yang tepat dan benar.
Otonomi: Adalah kepemilikan terhadap kewenangan yang lebih besar.
Paradigma: Adalah sudut pandang seseorang dalam melihat sesuatu keadaan atau peristiwa.
Pedagogik:  Adalah ilmu khusus yang mempelajari pendidikan  anak hingga mencapai kedewasaan ( adulthood).
Pranata sosial: Adalah sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi serta adat istiadat dan norma yang 

mengatur tingkah laku itu, dan seluruh perlengkapannya, guna memenuhi ber bagai kompleks 
kebutuhan manusia di masyarakat atau institusi.

Psikologi:  Adalah   ilmu yang mempelajari kejiwaan manusia, perilaku manusia, kepribadian manusia, sifat-sifat 
manusia dan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi jiwa manusia.

Pendidikan Integratif: Adalah sistem pendidikan yang memadukan intelektual, moral, spiritual (IQ,EQ,SQ), 
pendidikan yang mencakup diri manusia antara jasmani dan rohani.

Pendidikan Inklusif: Adalah system layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar 
di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya.
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Pendidikan Segregatif: Adalah system layanan pendidikan yang memisahkan anak berkebutuhan khusus  dari 
system persekolahan regular, disebut juga sekolah luar biasa (SLB).

Program Pendidikan Individual (PPI):
 Adalah program pengajaran di mana siswa dapat mengerjakan dengan tepat tugas-tuga dalam waktu 

yang cukup dan kondusif yang termotivasi.
Pembelajaran Kooperatif:  Adalah seperangkat proses pemberlajaran yang membantu siswa berinteraksi dalam 

suatu kelompok untuk mencapai tujuan yang disepakati Bersama dengan target yang spesifik.
Pembelajaran Kolaboratif:  Adalah cara belajar dengan kerjasama, tidak hanya sekedar Teknik di dalam kelas, 

tapi seluruh rangkaian kegiatan siswa di integrasikan dalam kelompok.
Prasarana Pendidikan: Adalah segala macam alat yang tidak secara langsung digunakan dalam proses 

pendidikan, namun sebagai penunjang utama terselenggaranya pendidikan
Quality:  Adalah sesuatu benda atau barang yang mempunyai nilai melebihi atau sama dengan standar yang 

berlaku .
Rasional:  Adalah segala sesuatu yang menggunakan logika berpikir manusia.
Resources:  Adalah sumber daya alam yang perlu di lestarikan agar tidak punah dimakan masa dan predator.
Respect: Adalah suatu tingkah laku yang menghargai seseorang , atau menghormati seseoranag  di dalam suatu 

lingkungan. 
Sistem: Adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehngga membentuk suatu totalitas.
Strategi: Adalah taktik atau siasat untuk memenangkan sesuatu dan mengalahkan orang lain dengan 

menggunakan berbagai cara.
Supervisi: Adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki cara kerja atau cara mengajar 

seorang guru atau seorang pegawai.
Sosiologi: Adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat, perilaku dan perkembangan masyarakat.
Struktur sosial sekolah: Adalah tingkatan yang secara jelas dan terikat oleh ketentuan yang jelas dan baku.
Transformative:  Adalah bersifat berubah-ubah bentuk ( rupa, macam,sifat, keadaan).
Tradisi: Adalah kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun, sehingga menjadi budaya.
Urgensi: Adalah suatu keadaan yang sangat mendesak sehingga perlu didahulukan.
Upaya: Adalah suatu usaha  yang dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan sesuatu.
Umpan balik: Adalah suatu pekerjaan yang di lakukan agar mendapatkan masukan  lebih jauh.
Visi: Adalah pandangan seseorang yang jauh ke masa depan. 
Vertikal: Adalah segala sesuatu yang menggambarkan suatu keadaan seperti  garis lurus ke atas menuju puncak.
Virtue: Adalah perbuatan baik atau kebaikan dan nilai 
Yuridis: Adalah menurut hukum, atau berdasarkan hukum yang berlaku di suatu negara.
Yurisdiksi : Adalah suatu lingkungan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab di suatu wilayah atau lingkungan 

kerja tertentu.(lingkup kuasa kehakiman)
Zaman:Adalah jangka waktu  atau yang panjang atau jangka pendek yang menandai sesuatu masa.
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