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KATA PENGANTAR 
 
 

Assalamualaikum, Wr.Wb. 
 

Syukur  Alhamdulillah, bahwa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Jurusan 
Pedagogik Fakultas Ilmu Pendidikan–Universitas Pendidikan Indonesia dapat menyelenggarakan 
Seminar Internasional Membangun Pendidikan yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi yang ke-2, 
dengan tema, “Pedagogik Praktis dalam Perspektif Pendidikan Global” berkat kerja sama dengan  The 
University of Queensland Australia, Universiti Sains Malaysia, Universitas Terbuka, dan IMTGT 
(Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle). 

 
Seminar ini bertujuan: membangun persepsi tentang pedagogik teoritis dan pedagogik praktis 

dalam perspektif pendidikan global, membangun sinergi dan kemitraan secara nasional dan 
internasional, dan dihasilkan bahan rujukan sebagai rekomendasi perbaikan pelaksanaan pendidikan 
di Indonesia. 

 
Bahan rujukan ini berupa Proceeding meliputi Pedagogik Teoritis, Pendidikan Umum (Filsafat 

Pendidikan, Pendidikan Nilai, Pendidikan Karakter, Pendidikan Agama, dan Sosiologi Pendidikan), 
Pedagogik Praktis (Pedagogik Bahasa, Pedagogik PKn, Pedagogik Matematika, Pedagogik IPS, 
Pedagogik IPA, Pedagogik PAUD, Pedagogik BK dan Asessment Pedagogik). Proceeding ini terdiri 
dari dua buku. Buku satu meliputi Pedagogik Teoritis dan Pendidikan Umum. Buku dua meliputi 
Pedagogi Praktis. 

 
Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat: Bapak Rektor 

UPI, Dekan FIP UPI, Dekan PPIP Universiti Sains Malaysia, Dosen The University of Queensland 
Australia, Dosen Universitas Terbuka jajaran panitia, para penyaji dan peserta seminar atas 
partisipasi, bantuan serta dukungan yang tak terhingga sehingga seminar ini dapat terlaksana. 
 

Akhir kata semoga seminar ini mencapai tujuannya, memberikan ruang serta jalan 
penyelesaian bagi masalah pendidikan serta memberikan sumbangan keilmuan yang bermakna dan 
bermartabat bagi pendidikan di Tanah Air dan Kawasan Serantau. Amin. 
 
 
 
  
         Wassalam, 
            
 
             Ketua Panitia 
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KATA SAMBUTAN 
 

 
Assalamualaikum, Wr.Wb. 
  

Kami atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia, sangat 
mengapresiasi penyelenggaraan Seminar Internasional Membangun Pendidikan yang Berkualitas dan 
Berdaya Saing Tinggi yang ke-2, dengan tema, “Pedagogik Praktis dalam Perspektif Pendidikan 
Global”. Semoga kegiatan seminar ini dapat mencapai tujuannya, yakni: membangun sinergi dan 
kemitraan secara nasional dan internasional, menemukan persepsi yang sama tentang pedagogik 
teoritis dan praktis dalam perspektif pendidikan global. 

 
Seminar ini amat penting, mengingat pendidikan berkualitas dan bertaraf dunia merupakan 

suatu keniscayaan dalam lanskap dunia yang telah mengglobal dan penuh tantangan. Untuk itu, 
izinkan kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada: Yth. Rektor 
UPI yang telah  mengizinkan sekaligus membantu kelancaran pelaksanaan seminar ini, para penyaji 
dan peserta dari Indonesia, Malaysia, Australia dan Thailand, dan seluruh panitia yang telah berusaha 
menyukseskan seminar internasional ke-2 ini. 

 
Sekali lagi, kami berharap, seminar ini dapat mencapai tujuannya dan dapat memberikan 

informasi terkini tentang upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang berdaya saing tinggi 
dalam rangka merealisasikan pendidikan unggul bertaraf dunia guna mempersiapkan generasi masa 
depan yang mampu mengatasi tantangan zamannya. Di samping itu, diharapkan terbangunnya 
jejaring akademik di peringkat nasional dan internasional yang berfokus pada pengajaran, penelitian 
dan pengabdian masyarakat di kawasan IMTGT (Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle) dan 
negara tetangga Australia. 
 
Sekian. Terima kasih. 
 
        Wassalam, 

 
 
Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan 
Universitas Pendidikan Indonesia 
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RESUREKSI  ILMU PENDIDIKAN (PEDAGOGIK) BAGI PEMULIHAN 
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 1

Profesor Sunaryo Kartadinata 

 
 

2

Pengertian pendidikan yang dinyatakan dalam Pasal 1 (1) mengandung perubahan paradigma 
jika dibandingkan dengan rumusan pendidikan yang terkandung dalam UU No. 2/1989, tentang 
Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UU No. 20/2003 sudah terjadi sebuah reformasi pemikiran 
tentang pendidikan berupa penegasan bahwa pendidikan menekankan kepada mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran dan keterlibatan peserta didik secara aktif mengembangkan 
potensi dirinya. Paradigma ini menggambarkan bahwa proses pendidikan adalah proses 
transaksional untuk mengembangkan ragam potensi peserta didik,  pengakuan atas keragaman 
peserta didik dan karena itu pendidik akan harus berinteraksi dengan keragaman yang disebutkan. 
Pengakuan atas keragaman dan interaksi di dalam keragaman, mengandung arti bahwa belajar dan 
pembelajaran yang diselenggarakan itu berlangsung dalam kehidupan yang demokratis. Ada 
seperangkat kompetensi yang harus dikuasai oleh pendidik untuk mewujudkan pesan-pesan 
normatif yang digariskan itu, yaitu antara lain pemahaman secara mendalam terhadap peserta didik 
dalam konteks sosial, penguasaan dan pemahaman materi pembelajaran dan tujuan-tujuan 

  
 

Pengantar  

Patokan normatif penyelengaraan pendidikan di Indonesia  tertuang dalam  rumusan dan 
kandungan jiwa UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Oleh karena itu stimulasi 
pemikiran yang akan diangkat di dalam paparan ini beranjak dari patokan-patokan normatif yang 
tertuang pada UU yang disebutkan, kemudian diberi makna dari perspektif dan  mind set utuh 
pendidikan dan ilmu pendidikan. Secara normatif (ilmu) pendidikan diartikan sebagai proses 
membawa manusia dari kondisi apa adanya kepada kondisi bagaimana seharusnya. Apakah praktek 
(penyelenggaraan) pendidikan selama ini sudah berlandaskan kepada mind set utuh pendidikan 
yang menjamin membawa manusia Indonesia menjadi manusia yang bermartabat sesuai dengan 
jiwa yang digariskan di dalam UU No. 20/2003. Ilmu pendidikan perlu dibangkitkan untuk 
penguatan pendidikan disiplin ilmu, dan terapi serta pemulihan praktek pendidikan, melalui 
pelurusan mind set pendidikan, regulasi, praktek, dan manajemen pendidikan, agar sejalan dengan 
esensi pendidikan sebagaimana terkandung dalam jiwa UU No. 20/2003.   

Reformasi  Mind Set  Pendidikan  

Saya ingin mengajak pembaca untuk menelaah kaidah-kaidah mendasar yang terkandung 
dalam UU No. 20/2003 dalam rangka memahami makna dan membangun mind set utuh pendidikan 
sebagai landasan kerja bagi penyelenggaraan pendidikan nasional, untuk mengembangkan manusia 
Indonesia bermartabat. Secara tegas dalam Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa: 

 ”Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 
proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 
mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.  

                                                 
1  Bahan kajian dalam Seminar Internasional tentang: Pedagogik Praktis dalam Perspektif Pendidikan Global, Fakultas 
Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia, 17 Mei 2010. Resureksi yakni  membangkitkan kembali ke dalam 
kehidupan dari keadaan hampir mati. 
 
2  Profesor Ilmu Pendidikan Bidang Bimbingan dan Konseling, Universitas Pendidikan Indonesia 
    Ketua Umum Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia 
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kurikulum dalam konteks tujuan utuh pendidikan, dan kemahiran penyelenggaraan pembelajaran 
yang mendidik.  

Esensi pendidikan yang ditegaskan dalam UU Sisdiknas memposisikan peserta didik sebagai 
“pemikir” yang harus aktif mengembangkan potensi diri dan mencari makna dari dunianya. 
Implikasinya, pembelajaran harus membangun nilai-nilai diskusi, kolaborasi, dan memaknai 
pengetahuan secara kultural yang berbeda dari pengetahuan secara personal, membangun 
“intersubyektivitas” yang memungkinkan orang faham akan apa yang terjadi pada orang lain. 
Ukuran keberhasilan pendidikan yang berhenti pada angka ujian, seperti halnya ujian nasional, 
adalah sebuah kemunduran, karena dengan demikian pembelajaran akan menjadi sebuah proses 
menguasai keterampilan dan mengakumulasi pengetahuan. Paradigma ini menempatkan peserta 
didik sebagai pebelajar imitatif dan belajar dari ekspose-ekspose didaktis yang akan berhenti pada 
penguasaan fakta, prinsip, dan aplikasinya. Paradigma ini tidak konsisten dengan esensi pendidikan 
yang digariskan dalam UU Sisdiknas.  

 
Terkait dengan paradigma pendidikan yang terkandung dalam pasal 1 (1) yang disebutkan,  

dalam Pasal 1 (2) UU No. 20/2003 ditegaskan bahwa:   

“Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, 
kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.”  

Ada empat kaidah mendasar yang dapat diidentfikasi dalam kandungan dalam ayat ini, yang 
akan mengkerangkai pendidikan nasional dalam rangka mendukung pembangunan manusia 
Indonesia yang bermartabat, yaitu bahwa:  

1. Landasan filosofis pendidikan nasional adalah Pancasila dengan bertolak dari keyakinan 
bahwa Pancasila sebagai Dasar Negara, Falsafah Negara, dan Way of life bangsa Indonesia 
tetap mengandung nilai-nilai dasar yang relevan dengan proses kehidupan dan 
perkembangan berbangsa dan bernegara, dan memiliki landasan eksistensial yang kokoh 
baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis. “Trauma” yang pernah dialami bangsa ini 
dengan Pancasila bukan karena kesalahan Pancasila, tetapi kesalahan manusia di dalam 
mengemas  isi dan “menjual” Pancasila kepada rakyat.  Oleh karena itu terapi atas trauma 
ini harus dilakukan melalui kajian ilmiah, filosofis, kultural, dan pedagogis-andragogis 
dengan berorientasi kepada prinsip belajar sepanjang hayat adalah kerangka pikir kajian 
yang harus dikembangkan di dalam membangun Pendidikan Pancasila sebagai Pendidikan 
Kebangsaan. Pendekatan ini akan menjauhkan perspektif dogmatis dalam memahami 
Pancasila dan menjadikan Pancasila sebagai sesuatu yang terbuka, perangkat nilai yang bisa 
dipelajari dan diinternalisasi di dalam perubahan-perubahan perilaku—sebagai sebuah 
proses pembelajaran, diuji dan diverifikasi secara empirik melalui riset dan pengembangan 
dalam konteks keragaman kultur dan kehidupan yang mendunia (global), dimaknai secara 
dinamis dengan daya adaptabilitas tinggi di dalam kehidupan nyata yang akan mendorong 
masyarakat untuk belajar sepanjang hayat sebagai sebuat komunitas belajar (learning 
society). 

2. UUD 1945 sebagai dasar pendidikan nasional mengandung arti bahwa penyelenggaraan 
pendidikan nasional harus bermuara untuk pembangunan bangsa dan negara. Apabila kita 
berbicara tentang pendidikan dalam konteks UUD 1945 yang paling diingat dan sering 
diperbincangkan, walaupuan belum diikuti dengan pemaknaan utuh, ialah mencerdaskan 
kehidupan bangsa. Masih ada hal lain yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, 
yang sangat relevan dengan pendidikan,  yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia. Ketiga hal yang disebutkan terakhir adalah nilai-nilai pendidikan yang 
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amat mendasar karena pendidikan harus membangun manusia Indonesia yang cinta tanah air 
sehingga dia tidak ingin mengganggu keutuhan bangsa dan negara, peduli kepada 
kemaslahatan bangsa dan negara sehingga tidak akan berpikir egoistik melainkan berpikir 
untuk kepentingan bangsa, dan kemampuan untuk hidup bersama dan bersaing dengan 
bangsa-bangsa lain, dengan konfidensi diri yang kuat. Mencerdaskan kehidupan bangsa 
harus dimaknai sebagai membangun bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, demokratis, berkarakter, mandiri, berdaya saing, dan berdaya tahan kuat di 
dalam percaturan hidup antar bangsa yang ditopang oleh penguasaan ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan seni yang terarah kepada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan 
masyrakat. Pendidikan harus mampu membangun perilaku bangsa yang sehat dan 
memperbaiki serta mengubah dan memulihkan perilaku “sakit” yang tidak menguntungkan 
kehidupan bangsa, sehingga terwujud masyarakat yang waras (sane society) sebagai 
masyarakat yang beriman, demokratis, berkarakter, mandiri, berdaya saing, dan berdaya 
tahan. 

3. Nilai agama dan budaya menjadi nilai-nilai dasar pendidikan tetapi sekaligus sebagai nilai-
nilai yang harus dikembangkan melalui pendidikan dalam konteks pencapaian tujuan utuh 
pendidikan. Keragaman agama dan budaya adalah modal dasar demokrasi. Secara historis 
bangsa Indonesia memang berangkat dari keragaman, dan itulah bangsa yang asli. Oleh 
karena karakteristik keragaman bangsa Indonesia  berbeda dari keragaman bangsa lain, yang 
dibentuk oleh misalnya kaum imigran seperti Amerika Serikat, maka pendekatan pendidikan 
yang berasakan multikultur dari Barat tidak akan sejalan dengan esensi “multikultur” di 
Indonesia. Disini dirasa perlu pemikiran reformatif untuk mengkaji dan mengembangkan 
etnopedagogik sebagai sebuah alternatif pendekatan pendidikan  berbasis kultural, dalam 
konteks budaya Indonesia.  Konsep dan asas Bhineka Tunggal Ika (diversity in unity) yang 
tumbuh dalam kehidupan bangsa Indonesia adalah sebuah konsep demokrasi yang amat 
mendasar. Kehidupan demokratis adalah hidup di dalam keragaman dan berani menerima 
keragaman. Nilai dan karakteristik dasar ini merupakan kekuatan untuk membangun 
demokrasi dan partisipasi penuh seluruh warga Negara dalam pembangunan bangsa.   

4. Pendidikan harus tanggap pada perubahan zaman, menegaskan bahwa pendidikan harus 
berorientasi masa depan dan membangun masyarakat Indonesia masa depan yang memiliki 
daya saing (competitiveness) dan daya keberlanjutan (sustainability) yang kokoh. Untuk 
membangun daya saing dan keberlanjutan ini bangsa Indonesia tidak cukup dengan hanya 
menguasai kecakapan keras (hardskills), seperti penguasaan sains, teknologi, dan seni, 
melainkan harus menguasai pula kecakapan lunak (softskills) dan karakter yang menekankan 
kepada kecakapan untuk kerja keras, jujur, peduli mutu, demokratis, efisien, dan menjadi 
pebelajar sepanjang hayat (lifelong learners) yang selalu siap untuk melakukan perbaikan 
diri.  Nilai-nilai karakter yang disebutkan harus berakar pada kultur sendiri dengan cara 
mengembangkan, memperbaiki, mengubah, dan jika perlu melakukan terapi kultural atas 
nilai-nilai yang tidak mendukung pembentukan karakter, untuk membangun daya saing dan 
keberlanjutan bangsa. Hal-hal yang disebutkan terakhir adalah merupakan bahagian dari 
proses pendidikan untuk membangun karakter bangsa, menjadi bangsa yang bermartabat.  

Kaidah-kaidah pendidikan nasional yang disebutkan membentuk  blue print pendidikan yang 
mengandung landasan filosofis dan landasan-landasan kultural yang menjamin pendidikan tidak 
tercerabut dari akar budaya bangsa Indonesia. Ini berarti bahwa manusia Indonesia yang 
bermartabat adalah manusia Indonesia yang tidak tercerabut dari akar budayanya sebagai bangsa 
Indonesia. Ditegaskan dalam pasal 3 UU nomor 20 tahun 2003 bahwa: 

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

Pendidikan berfungsi untuk membangun karakter, membangun watak, dan membangun 
kepribadian dan martabat bangsa. Perlu ditegaskan, bahwa dalam hal ini, disebutkan karakter 
bangsa, tidak karakter orang per orang, kecerdasan kehidupan bangsa tidak kecerdasan  orang per 
orang, martabat bangsa tidak martabat orang per orang.  Ini mengandung makna bahwa kecerdasan 
bangsa, karakter bangsa, martabat bangsa tidak sekedar sebuah agregat dari kecerdasan, karakter, 
dan martabat perorangan; mesti ada perekat, yaitu nilai-nilai kultural.  

Semua rumusan yang amat indah namun abstrak itu perlu dipadankan dengan praktek. 
Pertanyaannya adalah, sudahkah praktek-praktek pendidikan menunjang terpenuhinya fungsi dan 
tercapainyanya tujuan yang dirumuskan dalam kaidah normatif yang disebutkan itu? Fungsi dan 
tujuan pendidikan yang digariskan merefleksikan tiga tataran tujuan pendidikan, sebagai tujuan 
utuh pendidikan, yakni tujuan individual, tujuan kolektif, dan tujuan eksistensial. Tujuan 
individual yaitu tujuan yang harus dicapai oleh setiap peserta didik dalam mengembangkan potensi 
dirinya. Tujuan kolektif adalah tujuan yang harus dicapai dalam wujud kecerdasan kehidupan 
bangsa, dan tujuan eksistensial adalah tujuan yang harus terwujud dalam karakter bangsa yang 
bermartabat yang memiliki daya saing dan ketahanan hidup  yang kokoh. Dalam perspektif 
pendidikan yang digambarkan, membangun manusia Indonesia yang bermartabat melalui upaya 
pendidikan adalah mewujudkan tujuan utuh pendidikan, sehingga dengan demikian setiap kebijakan, 
regulasi, praktek penyelenggaran, manajemen, dan evaluasi pendidikan harus secara konsisten 
beranjak dari mind set utuh pendidikan yang terarah kepada pencapaian tujuan utuh pendidikan.  

Diagnosis dan Koreksi Diri 

Dengan menggunakan kerangka pikir yang disebutkan, mari kita lihat  fenomena praktek 
pendidikan. Apakah  praktek pendidikan selama ini telah menyentuh dan mengembangkan seluruh 
tataran, dan apakah telah memenuhi fungsi yang sesungguhnya dan telah mewujudkan tujuan utuh 
pendidikan? Ataukah pendidikan kita saat ini bisa menghasilkan pribadi-pribadi cerdas secara 
individual namun masih lemah dalam mewujudkan kecerdasan kolektif sebagai bangsa yang 
berkarakter kuat? Apakah pribadi cerdas secara individual akan menjadi sebuah agregat yang 
membentuk kecerdasan kehidupan bangsa secara kolektif?  Apakah membangun kecerdasan 
kehidupan bangsa cukup dengan mencetak orang-orang pinter secara individual sehingga  
membangun sebuah agregasi kecerdasan? Dan apakah semua hal yang disebutkan sudah tergarap 
secara utuh? Saya pikir pertanyaan filosofis semacam ini perlu dimaknai dan dituangkan di dalam 
kebijakan-kebijakan penyelenggaraan pendidikan. UU nomor 20 tahun 2003 secara tegas 
mengamanatkan bahwa pendidikan berfungsi untuk membentuk watak, karakter, dan kepribadian 
yang bermartabat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Dalam tataran operasional, penyelenggaraan praktek pendidikan  terwujud dalam 
pembelajaran. Pembelajaran adalah sebuah proses pendidikan, dan pembelajaran harus bersifat 
mendidik, dengan kata lain yang harus diselenggarakan adalah pembelajaran yang mendidik. 
Apakah proses pembelajaran yang selama ini dipraktekan sudah bersifat mendidik yang mampu 
membangun karakter dan terarah pada pencapaian tujuan utuh pendidikan? Ataukah baru 
merupakan sebuah proses transformasi informasi dan keterampilan yang diukur dengan nilai-nilai 
ujian? Apakah sebuah proses pembelajaran yang mentransformasikan pengetahuan dan 
keterampilan itu sudah sekaligus membangun karakter kerja keras, kejujuran, dan peduli mutu, 
sehingga ketika pengetahuan dan keterampilan itu diuji, peserta didik merasa bangga dan puas 
karena kejujuran dan kerja keras dia di dalam meraih prestasi itu.  Apakah hal semacam ini telah 
menjadi kultur lembaga pendidikan, cara pandang dan sikap para pimpinan pendidikan dan para 
pejabat terkait di dalam mempersepsi sebuah prestasi pendidikan? Apakah kebanggaan dan 
kepuasaan terjadi karena nilai prestasi yang diraih, terlepas dari bagaimana cara mencapainya, atau 
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karena kejujuran dan kerja keras yang dilakukan dalam meraih prestasi itu? Hal-hal yang 
disebutkan terakhir adalah karakter yang akan membangun kecerdasan perorangan maupun bangsa 
secara kolektif. Jika cara pandang, sikap, dan orientasi yang terjadi tidak menempatkan kejujuran, 
kerja keras, dan peduli mutu maka pencapaian sebuah prestasi , seperti Ujian Nasional, akan 
menjadi beban dan bisa menimbulkan kepanikan bagi peserta didik, orang tua, pimpinan sekolah, 
para guru, bahkan para pejabat wilayah, dan bisa mendorong terjadinya ketidak jujuran. 

Kasus perjokian yang terjadi hampir dalam setiap kali penyelenggaraan ujian masuk 
perguruan tinggi negeri, dialamatkan sebagai kegagalan mendidik dan pendidikan. Sebuah penilaian 
bahwa  pendidikan  belum membuahkan kejujuran, bahkan acapkali masyarakat dalam memasuki 
dunia pendidikan bisa menjadi korban kejujuran. Mengapa yang menjadi joki selalu berasal dari 
perguruan tinggi yang dianggap bermutu? Karena joki harus orang pandai yang bisa menjadi  
jaminan untuk lolos seleksi masuk PTN yang dianggap bergengsi itu. Salahlah kalau joki yang 
dipilih bukan orang pandai. Ini sebuah bukti bahwa kepandaian intelektual yang hebat dari hasil 
“pendidikan” tidak linier dengan kejujuran dan karakter.  

 

Ekspektasi standar dan target ukuran kuantitatif yang lepas konteks bisa  mendorong 
terjadinya simplifikasi proses pendidikan dan pengembangan perilaku instan. Pengembangan 
keberbakatan dan kehebatan prestasi akademik, seperti para juara olimpiade,  yang diraih melalui 
latihan khusus  dalam waktu lama dengan mengisolasi anak dari sistem pendidikan (baca: sekolah) 
dapat membentuk perilaku instan yang semata-semata berorientasi hasil dan kurang mengindahkan 
proses serta tidak membentuk karakter. Dalam jangka panjang  perlakuan semacam ini bisa 
menimbulkan kerawanan dan kerapuhan kehidupan bangsa. Perlu terapi dan pemulihan mind set 
utuh pendidikan untuk mewujudkan proses pembelajaran yang mendidik dan mengembangkan 
potensi dan keunggulan anak dalam keutuhan sistem pendidikan.  

Pengembangan berbagai regulasi dan standar dilakukan dalam upaya peningkatan mutu 
pendidikan. Namun dapat diperkirakan regulasi dan standar-standar itu tidak terefleksikan dalam 
proses dan transaksi pendidikan dalam kerangka pencapaian tujuan utuh pendidikan, karena regulasi 
dan standar yang ada tidak dibangun dalam mind set utuh pendidikan.  Hipotesis yang bisa diajukan 
adalah bahwa praktek pendidikan kita saat ini, dengan regulasi dan standar yang ada, belum secara 
kuat  menyentuh tujuan-tujuan kolektif yang mengarah pada kecerdasan kehidupan bangsa, apalagi 
tujuan yang sifatnya eksistensial yaitu membangun jati diri bangsa, karakter bangsa, dan 
kepribadian bangsa yang mantap. Selanjutnya, dimana sesungguhnya strategi pencapaian tujuan 
utuh pendidikan.   Kuncinya kembali pada proses pembelajaran yang harus konsisten dengan makna 
dan mind set pendidikan serta fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam UU 
nomor 20 tahun 2003. Timbul pertanyaan bagaimana proses pembelajaran harus dimaknai dan 
diselenggarakan agar  bisa menyentuh seluruh dimensi, sehingga setiap upaya yang dilakukan oleh 
pendidik secara sadar, di jalur dan jenjang pendidikan manapun, terarah pada pencapaian tujuan 
utuh pendidikan. 

Dari fenomena yang digambarkan, terdapat kesenjangan antara mind set pendidikan yang 
terkandung dalam UU No. 20/2003 dengan mind set pendidikan dalam praktek. Jika pendidikan 
bertanggung jawab untuk membangun martabat bangsa yang diwujudkan dalam ketahanan hidup 
bangsa maka perlu ada terapi dan pemulihan untuk memperbaiki kesenjangan yang disebutkan. 
Semua pertanyaan dan kerangka kerja yang diajukan menghendaki reformasi pemikiran, kebijakan, 
dan praktek penyelenggaraan pendidikan, yang tidak semata-mata didasarkan atas pemahaman UU 
secara tekstual melainkan secara kontekstual dan dilandasi dengan pemaknaan filosofis-pedagogis 
yang berbasis nilai-nilai kultural dan agama. Oleh karena itu kunci utama reformasi pendidikan 
terletak pada reformasi mind set atau tata pikir secara utuh dalam memaknai hakikat dan praktek 
pendidikan, dan menjadikan  ilmu pendidikan sebagai landasan praktek penyelenggaraan 
pendidikan. 
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Terapi dan Pemulihan Pendidikan 

Upaya pendidikan yang tengah dibangkitkan dan menjadi perhatian kuat bangsa Indonesia 
saat ini harus mampu membangun perilaku bangsa yang sehat dan memperbaiki serta mengubah 
perilaku “sakit” yang tidak menguntungkan kehidupan bangsa, sehingga terwujud masyarakat yang 
waras (sane society) sebagai masyarakat yang cerdas, demokratis, berkarakter, mandiri, berdaya 
saing, dan berdaya tahan hidup. Terapi dan pemulihan tidak semata-mata menyangkut tataran 
praksis melainkan mulai dari pemulihan mind set dan pemakanaan pendidikan yang menjadi dasar 
penentuan kebijakan nasional pendidikan. 

Pendidikan nasional harus membangun masyarakat Indonesia masa depan yang mempunyai 
daya saing, mandiri, dan ketahan hidup. Oleh karena itu pendidikan harus mempunyai dasar untuk 
menghantarkan masyarakat mampu menghadapi masa depan, dan salah satu ciri manusia atau 
bangsa unggul adalah memiliki kesadaran dan  orientasi masa depan. Kecerdasan, karakter, dan 
keimanan adalah kekuatan utuh yang harus dibangun melalui pendidikan untuk membawa bangsa 
memiliki orientasi masa depan dalam kemandirian, berdaya saing, dan berdaya tahan hidup.  Tidak 
mungkin sebuah bangsa akan exist tanpa memiliki kekuatan utuh yang disebutkan. Jika nilai-nilai 
ini kita sepakati sebagai nilai-nilai keunggulan dan bisa menjamin sustainability bangsa Indonesia 
masa depan, maka nilai-nilai tersebut harus dikembangkan dari kekuatan etnografis bangsa sendiri. 
Pendidikan memang harus berlandaskan nilai-nilai tersebut. Dalam prosesnya mungkin dengan cara 
mengembangkan, mungkin memperbaiki, mungkin mengubah, dan bahkan mungkin melakukan 
terapi kultural. Pola-pola perilaku dan sistem yang telah mengakar dan dianggap tidak baik, 
merugikan, dan tidak mendukung pembentukan karakter, harus diubah dan dikembangkan melalui 
proses terapi atau penyembuhan lewat upaya-upaya pendidikan. Pendidikan tidak hanya memenuhi 
fungsi diferensiasi dan  pengembangan melainkan juga harus memenuhi fungsi terapeutik, yaitu 
yaitu terapi kultural terhadap perilaku dan sistem. 

Di atas telah disebutkan tentang pembelajaran yang mendidik, sebagai rujukan normatif 
pembelajaran. Pembelajaran yang mendidik adalah layanan ahli yang mempersyaratkan 
kemampuan profesional. Pembelajaran yang mendidik adalah transaksi pendidik dan peserta didik 
yang terfokus pada layanan pendidikan sesuai dengan kemampuan, bakat, minat dan kebutuhan 
peserta didik dalam proses pembudayaan sepanjang hayat.  Rujukan normatif bagi pembelajaran 
adalah proses transakisonal antara pendidik dan peserta didik yang terfokus pada layanan dalam 
suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, dialogis, dan dinamis menuju pencapaian 
tujuan utuh pendidikan.   Proses pembelajaran yang mendidik digerakkan oleh motif altruistik 
dalam arti selalu menggunakan penyikapan yang empatik, menghormati keragaman, serta 
mengedepankan kemaslahatan pengguna layanan dalam konteks kemaslahatan umum, sehingga 
harus dilakukan dengan mencermati kemungkinan dampak jangka panjang dari tindak layanannya 
itu terhadap pengguna layanan (peserta didik). (Ditjen Dikti, 2007).  

Satu alternatif solusi perlu dikaji, agar setiap pengalaman belajar benar-benar berada dalam 
konteks pengembangan karakter secara utuh. Dengan mengadaptasi pemikiran Gardner (2006), di 
dalam sebuah proses pembelajaran harus dikembangkan kemampuan yang terkait dengan 
kecerdasan: (a)  keilmuan, (b) mensintesis, (c) berkreasi, (d) menghargai, (e) etik, dan (f) keimanan,  
yang secara akumulatif akan membangun keutuhan kepribadian atau karakter dengan segala 
perangkat hard skills dan soft skill-nya. 

Pembelajaran yang mendidik, yakni proses  mentransformasikan pengetahuan dan 
keterampilan yang sekaligus diringi pengembangan karakter, kerja keras, kejujuran, dan peduli 
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mutu, disertai dengan sistem evaluasi yang membangun objektivitas dan kejujuran.  Pembelajaran 
yang mendidik membangun hard skills dan soft skills sebagai keutuhan. Pembelajaran yang 
mendidik adalah tugas pendidik mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Bukan 
karena dia guru PKn, agama, bidang studi, atau konselor/guru BK, melainkan menjadi tugas semua 
guru dan dosen sebagai pendidik profesional.  Kebanggaan dan kepuasaan mesti terjadi karena 
kejujuran dan kerja keras dalam meraih prestasi, bukan semata-mata diraihnya prestasi tanpa 
menghiraukan proses,  dan bahkan diperoleh melalui jalan pintas.  

Kejujuran dalam mencapai prestasi harus merupakan bagian dari prestasi itu sendiri. Garda 
terdepan dari pendidikan di sekolah adalah guru/pendidik yang bertanggung jawab atas mutu 
pembelajaran. Kendali mutu pembelajaran terjadi pada diri guru karena kepiawian dalam  
menguasai kompetensi kependidikan dan kemampuan menerapkan kiat-kiat mendidik secara 
kontekstual. Para pejabat dan supervisor pendidikan bertanggung jawab membina dan 
mengembangkan kinerja guru dan sekolah dalam menjamin mutu pendidikan. Namun pembinaan 
ini bukanlah pembinaan birokratik administratif, yang menekankan semata-mata kepada pemenuhan 
prosedur dan standar bukti fisik, melainkan kepada pengembangan wawasan dan kompetensi yang 
membangun aktualisasi pembelajaran yang mendidik.  

Pejabat dan pembina pendidikan  semestinya  memiliki pemahaman dan mind set  utuh 
pendidikan, serta memahami secara mendalam dunia praktik pembelajaran yang mendidik, sehingga 
mampu membina kinerja guru dan sekolah secara utuh. Perlu terapi dan pemulihan mind set bahwa 
pembinaan kinerja guru dan sekolah bukanlah persoalan pemenuhan prosedur dan standar bukti 
fisik belaka, melainkan aktualisasi pembelajaran yang mendidik yang terwujud dalam transaksi  
guru dan keragaman peserta didik. Pembinaan kinerja guru dan sekolah secara birokratik-
administratif semata, yang menekankan pemenuhan prosedur dan bukti fisik belaka, bisa 
menimbulkan perilaku instan guru dan sekolah yang bisa menumbuhkan ketidak jujuran kinerja.  

Terapi dan pemulihan pendidikan harus diawali dari terapi dan pemulihan mind set utuh 
pendidikan bagi semua kalangan, baik legislatif, birokrat, pimpinan pendidikan, para pendidik, 
maupun orang tua.  Keluarga adalah lingkungan pendidikan pertama dan utama, dan orang tua 
adalah pendidik utama dan pertama bagi anak.  Pembentukan karakter, kerja keras, kejujuran, sikap 
demokratis mesti diawali dari pendidikan dalam keluarga, sebagai wujud pola pengasuhan 
(parenting style) keluarga.  Beban dan tanggung jawab orang tua dalam mendidik anaknya tidak 
bisa dialihkan. Upaya meringankan beban masyarakat dalam pendidikan tidak boleh membangun 
perspesi bahwa masyarakat bebas tanggung jawab pendidikan. Ada tanggung jawab yang lebih 
esensial, yaitu membentuk karakter anak dan dalam ranah ini kerjasama dan komunikasi sekolah 
dan masyarakat harus dibangun secara kokoh. Upaya meringankan beban masyarakat dalam 
pendidikan harus diikuti dengan pemenuhan standar kebutuhan pendidikan dan sistem manajemen 
yang menjamin terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dalam mind set utuh pendidikan. Semua 
standar dan pemenuhannya mesti bertolak dari mind set utuh pendidikan untuk mencapai tujuan 
utuh pendidikan.   

 
Penguatan Ilmu Pendidikan   

Makna dan mind set pendidikan atas kaidah dan rujukan normatif yang terkandung dalam 
UU No. 20/2003 menegaskan esensi (ilmu) pendidikan sebagai  “proses membawa manusia 
Indonesia dari kondisi objektif apa adanya (what it is) kepada kondisi bagaimana seharusnya (what 
should be)”.  Kondisi what should be mengandung muatan filosofis-normatif, arah dan orientasi 
masa depan bangsa sebagai bangsa yang bermartabat. Kondisi what it is adalah kondisi bangsa 
dengan segala potensi dalam konteks kehidupan kultural yang harus difahami, dikembangkan, 
diubah dan diperbaiki untuk mencapai kondisi what should be. Proses membawa  adalah  strategi 
upaya (intervensi), dengan seperangkat tools dan instruments, untuk mengembangkan, mengubah, 
memperbaiki potensi dan perilaku ke arah bagaimana seharusnya.  
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Terkait dengan upaya terapi dan pemulihan penyelenggaraan pendidikan, penguatan ilmu 
pendidikan sebagai displin ilmu dan sebagai mind set penyelnggaraan pendidikan  mestinya 
diarahkan kepada upaya-upaya: 

1. Penguatan ilmu pendidikan untuk memperoleh pengakuan sebagai sebuah disiplin ilmu, 
melalui riset dan pengembangan dalam konteks kultural, yang diarahkan antara lain 
untuk mendorong terjadinya  pemulihan penyelenggaraan pendidikan disiplin ilmu, 
jelasnya pendidikan guru atau tenaga pendidik, dan penyelenggaraan pembelajaran di 
sekolah yang berorientasi pada pencapaian tujuan utuh pendidikan. 

2. Riset dan pengembangan untuk penguatan sistem pendidikan tenaga pendidik/guru 
dengan mengaskan keutuhan the scientific bases of the art dengan praktek profesional 
pembelajaran (teaching) yang berorientasi pada pencapaian tujuan utuh pendidikan. 

3. Diagnosis dan analisis kebijakan dan regulasi pendidikan,  dengan menggunakan 
kerangka utuh mind set dan disiplin ilmu pendidikan,  yang diarahkan untuk 
memulihkan setiap regulasi pendidikan sehingga berjiwa mind set dan kaidah-kaidah 
pendidikan secara tepat, serta implementasi regulasi dan standar yang didasari 
pemahaman dan mind set pendidikan yang mendorong terwujudnya penyelenggaraan 
pedidikan untuk mencapai tujuan utuh pendidikan.  

4. Mengkaji sistem manajemen nasional pendidikan dalam mind set utuh pendidikan 
yang mampu mendorong pemulihan manajemen dari tataran makro sampai mikro, 
membangun mind set utuh pendidikan bagi para pengambil kebijakan pendidikan di 
tingkat pusat maupun daerah dan kalangan legislatif,  sehingga keputusan politis, 
kebijakan dan pengembangan pendidikan didasari pemahaman yang utuh dan tepat 
tentang esensi pendidikan untuk mencapi tujuan utuh pendidikan.   

5. Membangun upaya terapi dan pemulihan pendidikan dalam berbagai tataran, kebijakan 
maupun praktek,  melalui pengembangan jejaring kerja yang efektif, dengan mengambil 
peran aktif secara langsung maupun  tidak langsung. Upaya terapi melalui jejaring 
semacam ini memerlukan dukungan politis, dan untuk itu perlu dibangun jejaring  
dengan pihak legislatif dan membangun mind set utuh pendidikan di kalangan legislatif.  

6. Semua langkah dan upaya pemulihan pendidikan patut menjadi fokus peningkatan 
kapasitas LPTK  yang harus dilaksanakan dalam proses yang bermutu dan hasil yang 
teruji dan bermutu pula, dengan  Sistem Penjaminan Mutu yang kuat. Penetapan standar 
mutu cukup penting untuk dijadikan panduan dan patokan yang harus dilakukan dan 
dicapai, serta bagaimana prosedur mencapainya, namun keterlaksanaan semua standar 
itu terwujud dalam perilaku manusia penyelenggara layanan akademik maupun 
nonakademik.  

Sistem Penjaminan Mutu mesti terwujud dalam  hasil, proses, dan tindakan kinerja yang 
teraudit dalam bentuk: 

a. Landasan filosofis-akademik dan kerangka utuh pendidikan termasuk pendidikan tenaga 
pendidik, yang dituangkan dalam visi dan konteks  penguatan kapasitas, penguatan 
keilmuan, penguatan sumber daya, penyehatan (kewarasan) organisasi, dan  
internasionalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan.    

b. Jaminan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten sebagai ahli pendidikan dan 
disiplin ilmu pendidikan dalam konteks visi yang ditetapkan. 
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c. Jaminan kebermutuan dari aspek proses, hasil, dan sumber pendukung, yang terwujud dalam 
internalisasi dan kesadaran mutu yang merata. 

d. Jaminan terselenggaranya pendidikan, riset dan pengembangan dalam bidang disiplin ilmu 
pendidikan yang akan menjadi soko guru pendidikan disiplin ilmu, pendidikan tenaga 
pendidik, pengambilan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan, serta upaya-upaya 
pemulihan pendidikan.  

e. Pengokohan jati diri keilmuan disiplin ilmu pendidikan dan ke-profesional-an para 
pengampu disiplin ilmu pendidikan.  

f. Penyelenggaraan pembelajaran dan belajar berbasis riset (research based teaching and 
learning) secara berkelanjutan yang mampu mewujudkan keterpaduan pendidikan dan riset 
untuk perbaikan kinerja pendidikan.  

g. Ketersediaan sumber daya pendukung pendidikan dengan  aksesibilitas tinggi.  
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Abstract 

This paper aims to describe what is pedagogy and/or pedagogics by studying analitically 
pedagogy in order to comprehend it’s essential characteristics.  The method of this study is 
comparative-analitical one.  It is due to it’s object study:  What is pedagogy?  And, in this 
study, pedagogics is compared with cultural anthropologics especially.  Findings of this 
study are, and also to be key words for this report, concepts that can be represented in terms 
of formal cause of pedagogics.  Some of them are  pedagogics as practical-normative 
science, otonomy of pedagogics, otonomy of pedagogy.  It is surprising that pedagogics is 
like management study and medical science, confronting an ongoing reality.  In pedagogy, 
that ongoing reality is a growing child or individual and society that have to be helped in 
order to grow to the ideal man and society.    

 

1.  Pedagogik sebagai Ilmu   

Kausa Formal  
 Ilmu-Ilmu Pendidikan (Educational Sciences) dengan kausa formalnya.  
Terdapat kecenderungan untuk membedakan pedagogik dari ilmu-ilmu pendidikan.  Ilmu-
ilmu pendidikan mencakup antara lain psikologi pendidikan, sosiologi pendidikan, 
antropologi pendidikan, ekonomi pendidikan, evaluasi dan pengukuran pendidikan. 
Masing-masing ilmu pendidikan ini pada dasarnya merupakan aplikasi konsep dan metode 
dari suatu cabang ilmu.  Psikologi pendidikan adalah aplikasi studi psikologi terhadap 
pendidikan, sosiologi adalah aplikasi studi sosiologi terhadap pendidikan, dan seterusnya.  
Ilmu-ilmu selalu merupakan spesialisasi.; dan dengan spesialisasinya ini, masing-masing 
ilmu memiliki kausa formal yang tersendiri yang membuat perbedaan antar illmu-ilmu  
meskipun mereka mungkin memiliki kausa material yang sama (Losee, 1972: 12-13).  
Beberapa cabang ilmu memiliki kausa material yang sama.  Misalnya manusia dipelajari 
oleh psikologi, sosiologi, dan antropologi budaya. 
 Dapat dikatakan spesialisasi ini berkaitan erat dengan kausa formal masing-masing 
ilmu.  Kausa formal (Losee, 1972: 12-13 & Merriam-Webster, 2000) adalah struktur, 
esensi, atau pola yang terkandung dalam suatu objek.   Kausa formal psikologi akan 
menghasilkan konsep-konsep seperti perkembangan individu, motivasi, defense 
mechanism, realisasi diri, kognisi, afeksi, dan psikomotor.  Sosiologi dengan kausa 
formalnya akan mempelajari konsep-konsep seperti peranan dan status sosial, status 
sosioekonomi, struktur sosial, diri-sosial, pranata sosial, modes of subsistence.  Antropologi 
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budaya dengan kausa formalnya akan menghasilkan konsep-konsep seperti norma, nilai-
nilai, asumsi, kepercayaan, ideologi, simbol, artifak, mental map, theories-in-use, design of 
living, operating system, way of life.  Ekonomi pendidikan dengan kausa formalnya akan 
menggeluti konsep-konsep IRR, BEP, unit costs, laba-rugi, surplus-saldo, investasi. 
 Demikianlah, sejauh ini ilmu-ilmu berdiri dan berkembang menjadi sebuah 
spesialisasi, menjadi memiliki batas-batas pembeda antarilmu, tersendiri, berdiri sendiri 
atau otonom; adalah karena kausa formalnya.  Terbentuknya wilayah yang bersinggungan 
antar ilmu atau irisan, saling pinjam konsep adalah normal dan juga kebutuhan.  Konsep 
diri-sosial adalah irisan psikologi dan sosiologi; konsep mental map adalah irisan 
antropologi budaya dan psikologi; konsep modes of subsistence adalah irisan sosiologi dan 
antropologi budaya.   
 Semua konsep yang dihasilkan oleh ilmu-ilmu pendidikan ini bersifat deskriptif, 
mengungkapkan regularities (hukum-hukum) yang terkandung dalam realitas atau alam 
sebagaimana adanya (Losee, 1972: 2) . 
 
Kausa Formal Pedagogik. Jika pedagogik itu sebuah cabang ilmu atau studi, maka ia mesti 
memiliki sebuah kausa formal.  Karena itu bagian tulisan ini merupakan sebuah upaya 
identifikasi dan eksplorasi kausa formal yang mungkin bagi pedagogik.    
 “Pendidikan” adalah kata jadian dari verba didik dan imbuhan pe-an.  Dalam bahasa 
Indonesia sebuah verba dengan imbuhan pe-an sering merujuk pada sebuah proses atau 
peristiwa atau kejadian.  Proses yang dimaksud tentunya proses mendidik, tentunya oleh 
pendidik.  Di dalam peristiwa ini juga terdapat proses yang dilakukan oleh pihak yang 
dididik atau yang dikenai didikan, singkatnya terdidik, yaitu anak atau  peserta didik.  
Adapun prosesnya adalah proses menerima didikan, atau umumnya disebut sebagai proses 
belajar (dalam bahasa Inggris padanan ”belajar” adalah to learn dan to study).  Dengan 
demikian, konsep pendidikan terbentuk oleh dua proses, pendidikan atau mendidik dan 
belajar. Berikut ini akan disajikan tabel yang mengidentifikasi konsep-konsep kunci 
mengenai mendidik dan belajar; dalam rangka suatu pencarian kausa formal pedagogik.  
 Pedagogi, atau pendidikan adalah suatu fenomena kehidupan yang universal.  
Pendidikan adalah suatu pranata sosial (social institution), yaitu aktivitas-aktivitas yang 
terpola yang niscaya untuk survival masyarakat (Hess dkk., 1988: 277).  Dalam kehidupan 
selalu terjadi proses transmisi budaya terhadap generasi muda (enkulturasi), proses 
masyarakat belajar mengembangkan budaya baru melalui interaksi dengan budaya-budaya 
yang berbeda, proses koreksi budaya.  Ini semua adalah apa yang disebut pranata 
pendidikan.  Pendidikan, terjadi tidak hanya pada anak-anak (enkulturasi), tetapi juga pada 
orang-orang lainnya (akulturasi).   
 
Tabel 1   Mendidik menurut beberapa Tokoh 

Tokoh Definisi Mendidik Definisi Belajar 
Montessori Mengupayakan alam sebagaimana adanya sejauh 

mungkin; semakin bebas anak-anak diperbolehkan 
untuk berkembang, maka akan semakin cepat dan 
semakin sempurna bentuk-bentuk dan fungsi-
fungsi tertinggi  yang akan mereka capai. 
 
Penyediaan suatu lingkungan yang sesuai tempat 
anak-anak hidup dan belajar. 

Belajar adalah proses tumbuh 
alami disertai penyadaran akan 
tanggung jawab. 
 
  
 
  



3 
 

 
Tujuan mendidik adalah agar anak mencapai 
realisasi-diri dan akhirnya menjadi self-education.   

Bloom Upaya membantu individu mengalami pengalaman 
empirik dan analisis konseptual. 
 
Mendidik tertuju pada realisasi-diri 

Belajar adalah proses mengalami 
pengalaman empirik dan analisis 
konseptual. 
 
  

Dewey Upaya membantu individu dalam memecahkan 
masalah individual dan sosialnya. 
 
Mendidik tertuju pada pembentukan kemampuan 
survival dan kesejahteraan. 

Belajar adalah proses pemecahan 
masalah individual dan sosial 
yang dialami seseorang. 
 
Belajar adalah proses pergerakan 
dari keanakan menuju ke 
kedewasaan.  

Buber Upaya mewujudkan dialog Aku-Engkau (guru-
murid) yang disertai dialog dengan Tuhan, Engkau 
Abadi, agar murid melakukan realisasi-diri dan 
penyempurnaan diri.  

Belajar adalah proses realisasi-
diri dan penyempurnaan diri 
melalui dialog. 

Gramsci Upaya menghegemoni masyarakat dan individu, 
membuat masyarakat dan individu menerima 
dengan kesepakatan, bukan melalui dominasi atau 
coersive power, suatu budaya. 
 
Upaya direktive, menyediakan kepemimpinan moral 
dan politik bagi masyarakat. 
 
Upaya membentuk spirit publik. 
 
Mendidik tertuju pada kemampuan memahami 
realitas diri dan realitas sosial-budaya-ekonomi-
politik dalam rangka partsipasi dalam membangun 
kehidupan; kemampuan intelektual tipe baru. 

Belajar adalah proses 
konformitaisasi, sosialisasi, yang 
turut menegakkan kedirian si 
pebelajar. 
 
Belajar adalah proses 
pembentukan kemampuan 
membangun diri sendiri dan 
masyarakat. 
 
Belajar dapat dilakukan setiap 
orang, education for all 

Langeveld Mendidik adalah memberikan secara disengaja 
bimbingan dan bantuan rohani kepada anak (orang 
yang belum dewasa) agar si anak mencapai 
kedewasaan (otonomi). 

Belajar adalah upaya menjadi 
dewasa. 

Ki Hajar 
Dewantoro 

Mendidik berarti memelihara hidup tumbuh ke arah 
kemajuan. Mendidik adalah usaha kebudayaan, berazas 
keadaban, yakni memajukan hidup agar mempertinggi 
derajat kemanusiaan 

 

Sumber: ( Kesuma, Syarifudin, & Kurniasih, 2008) 

 

 Pedagogi, pendidikan, di atas disebutkan sebagai terdiri atas dua kegiatan: mendidik 
dan belajar.  Dua kegiatan ini tidak terpisahkan.  Dua kegiatan ini membentuk suatu 
realitas,  Langeveld (Syaripudin dan Kurniasih, 2008: 30) menyebutnya sebagai fenomena 
pendidikan.  Pembacaan dan interpretasi realitas ini, oleh para pemikir pendidikan, 
beraneka ragam.  Simpulan apa yang dapat diperoleh yang merujuk sebagai kausa formal 
dari studi ilmu mendidik atau pedagogik? 



4 
 

 Mendidik sebagai upaya disengaja. Dapat disimpulkan bahwa mendidik adalah 
selalu berupa upaya yang disengaja yang dilakukan pihak pendidik, orang-orang yang 
menghendaki terdidik mengalami proses belajar.  Upaya mendidik oleh pendidik memiliki 
predikat disengaja karena upaya ini bertujuan, berniat mendidik, dan dilakukan karena 
merasa bertanggungjawab dan menyayangi atau mengasihi si terdidik.  Di samping 
peristiwa-peristiwa pendidikan yang sengaja diciptakan oleh pendidik, terdapat peristiwa-
peristiwa yang tercipta tanpa disengaja, bahkan mungkin suatu peristiwa yang bertentangan 
dengan prinsip perbuatan mendidik, tetapi berhasil mengubah seseorang menjadi lebih 
baik.  Akan tetapi pendidikan tidak dapat sepenuhnya bertumpu pada peristiwa yang tanpa 
kesengajaan ini.   Bagaimanapun, tujuan-tujuan mendidik bersifat fundamental, atau 
strategis bagi si terdidik, masyarakat, dan kemanusiaan.     
  Tujuan dari upaya mendidik.  Tujuan diraih melalui proses belajar si terdidik.  
Tujuan pendidikan faktanya beragam.  Dalam studi fisika keberaneka-ragaman yang 
demikian kurang terdapat.  Keaneka-ragaman yang demikian sesungguhnya berkaitan 
dengan objek studi antropologi budaya dan filsafat.  Di sini si pendidik memanfaatkan 
konsep-konsep hasil studi atau pemahaman antropologi budaya dan/atau filsafat, dan 
agama.  Konsep antropologi budaya yang berkaitan dengan tujuan pendidikan, seperti yang 
dirumuskan oleh beberapa tokoh di atas, adalah konsep tentang nilai-nilai budaya.  Adapun 
dalam studi filsafat, konsep-konsepnya terdapat dalam studi filsafat manusia dan filsafat 
sosial.  Dengan demikian tujuan-tujuan pendidikan ini berbentuk ideologi, keyakinan atau 
kepercayaan, dan konsep-konsep lainnya.  
 Peristiwa pendidikan sebagai suatu perubahan.  Realitas pendidikan tampaknya 
selalu mengimplikasikan adanya cita-cita tentang manusia individual dan sosial.  Para 
pedagog yang dikutip dalam tabel di atas kebanyakan memberi tekanan tujuan mendidik 
pada manusia individual, hanya satu (Gramsci) yang memberi tekanan pada manusia sosial.  
Implisit disini bahwa mendidik adalah upaya-upaya yang berkaitan dengan pergerakan 
manusia (terdidik) menuju idealitas. Hal yang kurang-lebih sama dikemukakan oleh 
pendidik-pendidik lainnya.  Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan, 
mendidik, adalah upaya-upaya dalam pergerakan manusia dari bentuk awalnya (bayi 
manusia atau faktualitas manusia) menuju suatu idealitas.  Dapat digambarkan melalui 
diagram berikut: 
 

Diagram 2  Bayi Manusia – Idealitas 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Idealitas Individu dan Masyarakat 

Bayi dan Faktualitas Individu dan Masyarakat 
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 Idealitas adalah representasi tujuan-tujuan pedagogi, tujuan-tujuan tentang manusia 
dan masyarakat ideal.  Kemudian, bayi manusia, penulis memilih istilah ini,  Dewey, 
seperti dikutip di atas, melihatnya sebagai immaturity experience, yang memiliki sejumlah 
impulses yang cocok untuk belajar.  Rousseau (Kesuma, 2004) melihatnya sebagai nature 
yang hakikatnya baik, dan kosong dari peradaban; dan harus tumbuh sesuai dengan kodrat 
alamnya tanpa intervensi budaya.  Locke (Aldrich, 1994) menyebutnya sebagai blank slate 
(batu tulis kosong), dan pendidikan adalah kegiatan menulis peradaban pada kertas kosong 
tersebut. Manusia, termasuk bayinya, tidak pernah sepi dari spekulasi filosofis.  Pada 
zaman modern studi tentang manusia bayi dan anak kecil ini, biasanya dilakukan juga oleh 
psikologi.  Banyak teori psikologi belajar memuat asumsi-asumsi filsafat tentang anak 
tersebut. 
 Perjalanan dari bayi menuju idealitas adalah tanpa akhir, artinya bahwa idealitas 
tidak pernah tercapai sempurna.  (Akan tetapi kita dapat saja merumuskannya secara 
pragmatis dalam rangka pengukurannya [konsep operasionalisasi]).  Beberapa pedagog 
membatasi pedagogi pada suatu batas.  Langeveld (dalam Syarifudin, 2007) membatasinya 
hingga anak mencapai kedewasaan.  Montessori (Kesuma, 2008) menyebutkan tujuan yang 
sebenarnya dari pedagogi adalah mencapai tahapan self-education.  Akan tetapi idealitas 
tersebut tidak berhenti ketika kedewasaan atau self-education tercapai.  Pendidikan yang 
diberikan setelah situasi ini tercapai dipelajari oleh andragogi.  Bagaimanapun, hal ini 
terkait dengan perbedaan-perbedaan yang esensial antara belajar anak dan belajar orang 
dewasa.  Akan tetapi, sekalipun pendidikan anak dan pendidikan orang dewasa dianggap 
berbeda, keduanya tetap merupakan fenomena pendidikan atau pedagogi.  Sebagian orang 
mengartikannya sebagai pedagogi dalam arti luas, terbagi menjadi pedagogi (dalam arti 
sempit, pendidikan anak) dan andragogi (pendidikan orang dewasa).  
 Titik awal gerak perubahan dalam pendidikan adalah keadaan faktual saat ini 
seorang bayi atau suatu kelompok masyarakat.  Bayi harus tumbuh menjadi mausia dewasa.  
Begitupun halnya dengan kelompok masyarakat, harus tumbuh agar menjadi suatu 
kelompok sosial yang ideal.  Perubahan bayi menjadi manusia dewasa adalah perubahan 
individual, perubahan yang melibatkan dimensi-dimensi biologis-psikologis-sosiologis, dan 
religius pada individu.  Adapun perubahan kelompok adalah perubahan sosial atau 
perubahan budaya, yaitu perubahan design of living suatu kelompok.       
 Upaya-upaya pendidik-terdidik.  Realitas pendidikan adalah suatu peristiwa yang 
terbentuk oleh upaya atau kegiatan pendidik-terdidik.  Kegiatan apa saja?  Banyak rumusan 
yang disediakan para pedagog tentang hal ini.  Montessori, seperti dalam tabel di atas, 
kegiatan pendidik, perbuatan mendidik, tindakan pendidikan, antara lain menyediakan 
lingkungan tempat anak belajar.  Dewey, mendidik terjadi ketika anak memecahkan 
masalah individual dan sosialnya, dalam pemecahan masalah terkandung subject-matter 
(facts and truths).  Buber, mendidik dilakukan melalui dialog yang sejati.  Gramsci, 
mendidik adalah upaya memperoleh konsensus sosial yang diharapkan melalui hegemoni 
atau directive atau kepemimpinan budaya.  Langeveld (dalam Djajadisastra dkk., 1990: 
103-105)  mendidik dilakukan dengan melakukan perbuatan mendidik atau tindakan 
pendidikan.  Dalam hal perubahan kelompok, maka pendidik adalah mereka yang 
menciptakan design of living yang pedagogis yang membuat suatu kelompok atau bangsa 
sejahtera lahir dan batin.  Yang sebaliknya, yang membuat suatu bangsa menderita dan 
karut-marut, adalah demagogi. 
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 Dalam setiap peristiwa pendidikan ini terdapat apa yang disebut dengan komunikasi 
dengan berbagai kategorinya (diskursus-nondiskursus; intrapersonal, interpersonal, 
individu-budaya); juga apa yang disebut sebagai pengalaman dengan berbagai kategorinya  
(secara umum pengalaman empiris/duniawi dan pengalaman religius/transendental).  
Sehubungan dengan realitas pendidikan adalah realitas komunikasi dan realitas pengalaman 
manusia, maka pedagogi melibatkan proses-proses psikologis dan transendental.  Terdapat 
pedagogi yang tidak peduli pada pengalaman dan komunikasi transendental.  Pedagogi 
yang demikian ini dapat dikatakan sebagai pedagogi sekuler. 
 Isi pendidikan.  Isi pendidikan berkenaan dengan isi atau pesan komunikasi dan isi 
pengalaman.  Pesan komunikasi atau isi pengalaman ini pada umumnya berkenaan dengan 
isi budaya, budaya dalam bentuknya yang abstrak: nilai dan pengetahuan yang berfungsi 
sebagai mental map atau design of living dari para warga sebuah budaya.  Pendidikan 
dalam arti perubahan kelompok adalah upaya mengubah design of living ini.   
 Dewey (Westbrook, 1997: 4) mengungkapkan isi pendidikan sebagai human race 
experience (pengalaman ras manusia), accumulated wisdom (akumulasi kebijaksanaan), 
yang oleh kecenderungan positivistik ditafsirkan sebagai ilmu dan teknologi (belaka).  Ini 
sebuah tafsir yang terlalu reduktif, tafsir yang mengabaikan realitas bahwa ilmu dan 
teknologi adalah produk dari sebuah realitas sosial yang kandungannya bukan hanya ilmu-
teknologi.  Kandungannya yang lain antara-lain semangat masyarakat yang menumbuhkan 
ilmu-teknologi tersebut.  Semangat sosial adalah isi pendidikan moral atau akhlak.  Dengan 
demikian isi pendidikan jauh lebih kaya ketimbang ilmu-teknologi belaka. 
 Universitas-universitas di dunia, dan Indonesia mengikutinya, pada umumnya 
melakukan studi terhadap ilmu-teknologi.  Di belahan dunia Barat hal ini dilakukan oleh 
semangat sekulerisme atau modernisme.  Karena itu studi tentang moral atau akhlak kurang 
berkembang.     
 Karakteristik yang paling esensial dari pedagogi-pedagogik.  Pendidikan sering 
diartikan sebagai enkulturasi, proses anak-anak muda mempelajari budaya; dan akulturasi, 
proses warga masyarakat belajar mengembangkan budaya baru melalui interaksi mereka 
dengan budaya asing.  Studi antropologi pendidikan ini memperlakukan fenomena 
pendidikan ini sebagai fakta yang given, fakta yang sudah tersedia. Pola penghampiran 
yang demikian ini ditujukan untuk memperoleh gambaran teoritis yang dapat menjelaskan 
fakta-fakta tentang pendidikan.    Dan antropologi pendidikan dengan pendekatannya yang 
demikian tertuju antara lain untuk mengungkap pola-pola perubahan, perkembangan, 
pertumbuhan individu dan masyarakat.  Dalam hal ini antropologi pendidikan mirip dengan 
sebuah aspek dari pedagogik. 
 Pedagogik tertuju tidak hanya untuk menjelaskan fakta-fakta yang sudah tersedia, 
tetapi juga fokus pada perubahan atau pengembangan pedagogi (ongoing fact).  Salah satu 
pertanyaan utama pedagogik adalah: ”bagaimana membangun suatu pedagogi yang 
diharapkan?”  Inilah yang dimaksud dengan pedagogik sebagai ilmu-praktis.  Pedagogik, 
juga, melalui pedagogi yang dibangunnya, tertuju pada pencapaian tujuan-tujuan ideal 
untuk individu dan masyarakat.  Inilah yang dimaksud dengan pedagogik sebagai ilmu 
normatif.  Dengan demikian maka pedagogik adalah ilmu-praktis-normatif; berbeda dengan 
antropologi pendidikan yang menjadi ilmu yang objektif karena tertuju pada perumusan 
teori tentang realitas pendidikan. 
Pedagogik, sehubungan dengan hakikat teori yang tidak pernah lengkap atau sempurna dan 
sehubungan dengan tujuannya yang ideal (yang pencapaiannya bersifat relatif) juga 
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sehubungan dengan hakikat manusia yang dinamis, bekerja sambil sekaligus melakukan 
studi guna memperbaiki teori  dan prakteknya.  Sehubungan dengan hal ini, pedagogik 
tertuju pada perubahan atau perkembangan teori dan praktek pedagogi.  Beberapa pedagog 
mengisyaratkan hal ini, antara lain Montessori, Gramsci, dan Dewey.  Hal ini akan lebih 
terkaji pada pasal tentang metodologi pedagogik.  Dari segi ini, sebagian orang memberi 
predikat ilmu praktis-normatif (bukan hanya ilmu ”objektif”) pada pedagogik.  Konsep-
konsep objektif adalah sebagian unsur dari pedagogik, unsurnya yang lain adalah konsep-
konsep normatif atau preskriptif.  Hal yang demikian ini sehubungan dengan asumsi bahwa 
pedagogi adalah fenomena multidimenasi.  Barangkali visualisasi di bawah ini, Bagan 2, 
Bagan 3, dan Tabel 2, dapat turut membantu memahami perbedaan pedagogik dan 
antropologi pendidikan.  
 
 
 
 

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Studi enkulturasi dan 
akulturasi (pedagogi) 
sebagai fakta-fakta  

yang given, tertuju  

untuk memberikan 
   

  

Bagan 2   Irisan Pedagogik-Antropologi Budaya 

Antropologi Pendidikan Pedagogik 

 

Studi pedagogi yang given 
dan ongoing, tertuju pada 
pengembangan teori dan 
prakteknya. 

Ilmu praktis-normatif. 

Pedagogi 

sebagai 

fenomena 

 

 

  Antropologi: pengungkapan 
pola-pola perbuatan    
mendidik secara      deskriptif. 
Filsafat/     ideologi 
diperlakukan sebagai fakta 
empiris    

 

Bagan 3   Irisan Pedagogik-Antropologi Budaya 

Antropologi Pendidikan Pedagogik 

 

Studi deskriptif & preskriptif 
tentang perbuatan mendidik. 
Filsafat/ideologi dihampiri 
secara empiris dan filosofis. 

 

 Perbuatan 
mendidik 
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 Hakikat manusia.  Dalam pedagogik, manusia tidak diperlakukan sebagai sebuah 
fakta yang given, tetapi adalah suatu fakta yang sedang merealisasikan dirinya; bukan 
hanya realisasi bayi menjadi manusia dewasa, tetapi juga realisasi pencapaian manusia dan 
masyarakat paripurna.  Manusia dan masyarakat paripurna memiliki batas-batas akhir yang 
relatif, karena itu pendidikan adalah pendidikan seumur hidup.  Juga, dengan asumsi ini, 
pedagogik menempatkan manusia sebagai seorang tuan (a master) dari budayanya, bukan 
suatu makhluk yang berada dalam kerangkeng budayanya.  Juga dengan cara ini pedagogik 
menjadi sebuah disiplin yang otonom. 
Di samping manusia sebagai sebuah fakta yang ongoing, manusia juga suatu fakta 
multidimensi.  Ilmu-ilmu hanya mengungkap dimensi-dimensinya yang tertentu dan 
”objektif”.  Psikologi hanya mengungkap dimensi tingkah laku atau kesadarannya belaka; 
antropologi budaya hanya mengungkap dimensi budayanya belaka; antropologi fisik hanya 
mengungkap dimensi manusia yang fisik; dan seterusnya.  Dimensi rohaniah dan 
transendental manusia diungkap oleh filsafat.  Ilmu belaka untuk studi manusia tidaklah 
cukup; begitupun halnya dengan filsafat belaka.  Pedagogi dalam studinya tentang manusia 
mengombinasikan kedua pendekatan tersebut untuk menghasilkan suatu sistem pedagogi 
yang diharapkan. 
 

Tabel  2  Komparasi Antropologi Pendidikan – Pedagogik 

 

Antropologi Pendidikan 

Pedagogi, mendidik, ialah:  
Enkulturasi, anak muda belajar  
budaya masyarakatnya, dan akulturasi, 
warga masyarakat belajar  
menciptakan budaya baru dan/atau  
mengoreksi budaya lama. 
Kedua peristiwa ini, regularities-nya,  
di-deskripsi-kan.  (Ilmu ”Objektif”).   
Filsafat (ideologi, keyakinan sosial)  
diperlakukan secara empiris. 
 

 

Pedagogik  

Pedagogi mengupayakan kegiatan  
mendidik dan belajar berlangsung  
sesuai dengan cita-cita; dengan  
cara memanfaatkan regularities  
yang deskriptif dan yang preskriptif.  
(Ilmu ”Objektif”-Praktis-Normatif).   
Filsafat (ideologi, keyakinan sosial) 
diperlakukan sebagaimana sebuah  
filsafat, karena itu lebih kritis.  

 

 Otonomi pedagogik sebagai sebuah cabang ilmu.  Otonomi pedagogik sebagai 
sebuah cabang ilmu terbentuk oleh jurisdiksinya atau wilayah kekuasaan khususnya, yaitu 
fakta mendidik-belajar, fakta upaya manusia (pendidik) membantu/mempengaruhi 
perkembangan manusia lain (terdidik) ke arah tujuan ideal individual dan sosial.  Fakta atau 
peristiwa ini tidak sepenuhnya empiris tetapi juga bermuatan filosofis.  Karena itu, dari segi 
ini pedagogik terbentuk oleh kombinasi studi empirik dan studi filosofis.  Pedagogik 
berkepentingan dengan (praktek) pedagogi yang berhasil, dan sehubungan dengan teori 
yang sifatnya relatif, tujuan-tujuan ideal yang pencapaiannya relatif, dan hakikat manusia 
yang dinamis, maka pedagogik memadukan studi dan praktek, tertuju pada pengembangan 
teori dan praktek; bukan hanya menghasilkan gambaran teoritis tentang suatu peristiwa 
(ilmu praktis-normatif). 
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 Karakteristik studi yang demikian ini, kombinasi studi empiris-filosofis dan tertuju 
pada pengembangan teori dan praktek pedagogi, sepanjang pemikiran penulis saat ini, tidak 
tergantikan oleh studi-studi/ilmu-ilmu lainnya.  Ilmu yang paling dekat dengan pedagogik 
adalah antropologi pendidikan atau psikologi pendidikan.  Ilmu ini orientasi utamanya 
empirik, dapat menyebabkan kandungan filosofis peristiwa pendidikan tidak terungkap.  
Juga ilmu ini kepentingan utamanya menghasilkan teori.  Mulai pada abad ke-20, para 
pemikir mulai menyadari adanya jarak yang jauh antara teori dan praktek, karena itu action 
research tumbuh.  Pedagogik jika orientasinya hanya menghasilkan teori, akan menerima 
resiko sebagai ilmu yang kegunaannya kurang untuk kepentingan praktis.  Pendidikan 
adalah sebuah vocation, seperti halnya dengan arsitektur dan kedokteran, sudah sewajarnya 
jika orientasi akademiknya adalah praktis, yaitu pengembangan teori dan prakteknya.  
Berbeda dengan ilmu-ilmu murni, seperti biologi dan fisika yang hanya mendeskripsikan 
(menghasilkan teori) peristiwa alami. 
 Studi tentang teaching-instruction, juga tidak dapat menggantikan studi pedagogik.  
Studi tentang teaching-instruction telah berkembang menjadi studi ”objektif”.  Sebagai 
sebuah studi yang ”objektif”, studinya terbatas pada hal-hal yang measurable dan 
observable, studinya menjadi positivistik dan menyingkirkan peritiwa-peristiwa yang kaya 
dalam isi rohaniah dan filosofis yang sering menjadi urusan studi pedagogik.  Guru yang 
cuma belajar dengan studi tentang teaching-instruction memiliki resiko lebih besar untuk 
tidak menyadari untuk apa pengajarannya, seperti untuk kepentingan ibadah atau 
kepentingan kacung kapitalis.  
 
 
 

Tabel  3  Komparasi Study of Teaching-Pedagogik 

 

Study of Teaching 

• Fakta adalah given (agar objektivitas 
menjadi mungkin) 

• Fakta adalah empiris-material.  
Kandungan rohaniah dan konteks 
filosofis dari peristiwa pengajaran 
luput dari perhatian. 

• Produk ilmu adalah deskripsi 
regularities of nature, atau teori; dan 
pengembangan teori dan praktek 
teaching (teknik, teknologi, 
rekayasa). 

• Pemanfaatan produknya: teknik atau 
teknologi pendidikan, modifikasi atau 
rekayasa tingkah laku. 

 

Pedagogik, Ilmu Praktis-Normatif 

• Fakta adalah ongoing tertuju pada 
idealitas individual dan sosial. 

• Fakta adalah totalitas empiris-material-
rohaniah. 

• Produk ilmu adalah perkembangan 
teori dan praktek pedagogi. 

• Pemanfaatan produknya: perbuatan 
mendidik, membantu individu tumbuh 
sesuai dengan kedirian yang tertuju 
pada cita-cita kemanusiaan, sosial, dan 
agama. 
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Secara intuitif banyak orang membedakan education atau pedagogy dari teaching.  Bloom, 
salah satu kegiatannya adalah mengampu mata kuliah Education as a Field of Study untuk 
mahasiswa pascasarjana di the Department of Education di the Chicago University (Eisner, 
1994: 1).  Penulis bertanya-tanya dalam hati, mengapa beliau tidak menamai mata 
kuliahnya Teaching/Instruction as a Field of Study. Dan memang Bloom mempraktekkan 
suatu pedagogi atau education.  Ia menolak pendekatan evaluasi distribusi-normal-kurva-
lonceng karena berfungsi memelihara hirarkhi sosial status quo yang tidak adil, dan 
menerima pendekatan mastery learning yang memungkinkan semua siswa, apapun latar 
belakang sosialnya dan unsur genetikanya, dapat meraih prestasi puncak yang sama dalam 
belajar (nilai A).  Juga, seorang penulis abad ke-19, Edwin C. Hewett LL.D., President Of 
The Illinois State Normal University, dalam bukunya A Treatise On Pedagogy For Young 
Teachers  (1884: 3), mengungkapkan:  
 

Pedagogy.--This new word, Pedagogy,  means the science and art of teaching; but 
it means more than that. It means the taking of young children, and, by means of 
both skillful teaching and wise training, leading them up to worthy manhood  
and womanhood.  
 

Hewett LL.D menyatakan bahwa pedagogi lebih dari sekedar ilmu dan seni mengajar. 
Pedagogi berkenaan dengan upaya membawa anak-anak dan memimpin mereka untuk 
mencapai suatu tujuan yang ideal, di sini tujuan idealnya adalah kelaki-lakian dan 
keperempuanan yang bermartabat.  Tujuan pendidikannya idealistik.  Realitas pendidikan, 
situasi pendidikan, selalu berhubungan dengan tujuan-tujuan idealistik, baik yang 
individual ataupun masyarakat/bangsa.    
Juga, ideologi atau jati diri nasional atau sebuah kelompok sosial, realisasinya pada tataran 
individu dan kelompok bangsa, adalah jurisdiksi pedagogik (bukan study of teaching) 
dengan pendekatannya yang saintifik kualitatif dan kuantitatif.  Kandungan rohaniah, 
metafisik atau transendental dari peristiwa teaching luput dari kajian yang saintifik.    
 Secara demikian, yaitu sebagai ilmu yang juga memiliki orientasi praktis-normatif 
di samping orientasi objektif, maka terdapat keniscayaan bagi pedagogik untuk 
mengasumsikan manusia sebagai makhluk aktif yang sedang memperjuangkan kediriannya 
yang tak berujung karena relativitas pencapaian tujuan ideal.  Asumsi manusia yang 
demikian ini, penulis menduga terkandung antara lain dalam filsafat praksis, pragmatisme 
Dewey, eksistensialisme, dan Montessori.  Asumsi bahwa manusia adalah sebuah fakta 
yang given adalah keniscayaan ilmu-ilmu ”objektif” yang dilakukan demi ”objektivitas” 
hasil-hasil penelitian.  (Dalam tulisan ini konsep objektivitas tulisannya diberi tanda kutip, 
karena konsep ini mulai pada sekitar paruh ke dua abad ke-20, dengan dimulainya era 
posmodernisme, menjadi rentan oleh perdebatan). 
 Otonomi pedagogi.  Penulis membedakan otonomi pedagogi dan otonomi 
pedagogik.  Otonomi pedagogik terbentuk oleh jurisdiksinya, yaitu (studi) tentang fakta 
yang ongoing yang tertuju pada idealitas individual dan sosial; dan demi kelengkapan dan 
kesempurnaan studinya sangat terbuka terhadap banyak ilmu untuk membantunya.  
Berbeda halnya dengan otonomi pedagogi,  terbatas ilmu atau konsep-konsep yang dapat 
diterimanya, karena sebuah pedagogi selalu bertitik tolak dari sebuah sistem filsafat.  
Pedagogi nasional Amerika akan berbeda dengan pedagogi nasional Indonesia.  
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Tabel  4  Otonomi Pedagogi – Pedagogik 

 
Otonomi Pedagogik 
• Terbentuk oleh jurisdiksinya, yaitu 

(studi) fakta yang ongoing yang 
tertuju pada idealitas individual dan 
sosial. 

• Harus banyak mempelajari hasil-hasil 
studi ilmu-ilmu lainnya. Terbuka bagi 
banyak ilmu. 

 

 
Otonomi Pedagogi 
• Terbentuk oleh titik tolak orang dalam 

mendidik, yang selalu suatu sistem filsafat 
yang dinilainya terbaik; karena itu sistem 
filsafat lainnya dibatasi untuk kepentingan 
memperjelas atau memperkaya sistem 
filsafat yang menjadi titik tolaknya dalam 
berpedagogi. 

 
 

 

 Bahaya pengabaian pedagogi-pedagogik dan filsafat pendidikan.  Modernisme, 
yang dimulai pada abad ke-17 oleh Galileo yang berhasil meruntuhkan pengaruh dogma 
agama atau wahyu atas kehidupan (Losee, 1972: 52), yang kemudian memunculkan 
bentuknya yang paling eksplisit melalui positivisme di abad ke-19, dan diperkuat lagi oleh 
neopositivisme di sekitar paruh pertama abad ke-20, telah menghabisi faham-faham 
metafisik-filosofis. Kecenderungan sekulerisme menjadi dominan dalam masyarakat Barat 
yang maju dalam ekonomi dan ilmu-teknologi.  Dan, ditambah lagi oleh fenomena 
Amerika sebagai bangsa dan negara besar dengan suksesnya man-on-the-moon program 
milik NASA di tahun 1960-an; telah turut memperteguh sekulerisme Barat: bahwa 
akal/rasio, ilmu-teknologi, adalah satu-satunya sarana survival umat manusia.  Situasi ini 
berpengaruh, bahkan di Indonesia.  Jurusan Filsafat Pendidikan, tempat studi-studi 
pedagogi pernah dilakukan, di-phase out. Konsep link and match melanda dunia 
pendidikan; dan Jurusan Filsafat Pendidikan tidak memiliki relevansi dengan kebutuhan 
pasar.  Kurikulum 1975 sebagai kurikulum persekolahan Indonesia pada waktu itu, yang 
menganut pendekatan sistem, tekanannya pada sistem teknologis atau mekanik, bukan 
sistem manusiawi atau sistem sosial, apalagi sistem metafisika.   
 Ketika metafisika-filsafat dihabisi, maka pedagogi-pedagogikpun turut dilibas. 
Studi pedagogi atau studi pendidikan direduksi menjadi studi pengajaran.  Studi pendidikan 
menjadi sepenuhnya teknis dan saintifik-positivistik-kuantitatif dan tidak bisa peduli pada 
aspek rohaniah dan kultural dari pengajaran; juga menjadi anti metafisika-filsafat.  Dan 
ketika hal ini terjadi, LPTK dapat lebih banyak menyediakan pedagogi-pedagogik yang 
sekuler.  Pendidikan/pedagogi fisika untuk SD dan SM dapat menjadi steril dari metafisika 
atau ajaran agama, karena berisi fakta-fakta dan konsep-konsep material yang tidak ada 
sangkut-pautnya dengan Sang Pencipta, kemanusiaan, dan budaya.  
 Percabangan keilmuan pedagogik.  Secara umum terdapat pedagogik yang teoritis 
dan terdapat pedagogik yang praktis.  Pedagogik teoritis pada umumnya tertuju untuk 
menjawab pertanyaan utama apa pedagogik? (kausa formalnya) dan bagaimana pedagogik 
terbentuk sebagai sebuah ilmu sesuai dengan kausa formalnya (metodologi penelitiannya, 
dan landasan epistemologisnya).  Pedagogik teoritis adalah suatu kajian yang banyak 
melibatkan filsafat ilmu.  Pemahaman pedagogik teoritis bermanfaat untuk pengembangan 
keilmuan pedagogik.  Pedagogik praktis pada umumnya tertuju untuk menjawab 
pertanyaan utama bagaimana praktek pedagogi, upaya pedagogi, perbuatan mendidik, 
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tindakan mendidik agar tujuan pedagogi dapat dicapai?  Gambaran yang lebih rinci 
tentang berbagai ilmu ini terdapat dalam bagan berikut ini. 
 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Diadaptasi dari The Social Sciences and Subfields of Education, M.R. Charles, 1965) 

Bagan 3  Perhubungan Pedagogik dan Studi-Studi Lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDAGOGIK 

Studi Filsafat Ilmu-Ilmu Kehidupan 
& Humaniora 

 Pedagogi  
Persekolahan dan  

Luar Sekolah 

Cita-Cita Hidup: Agama, 
Budaya, Hukum, Konstitusi, 
Sejarah Masyarakat. 

Pedagogik Praktis 
(Contoh-contoh): 

• Metodologi Pengajaran 
Umum: 
o Pendidikan Membaca 
o Pendidikan Berhitung 
o PPKN 
o Pendidikan Kesehatan 
o Pendidikan Kesenian 
o Pendidikan Disiplin Ilmu 

• Administrasi Sekolah atau 
Teknik-teknik Manajemen 
Sekolah 

• Penganggaran Pendidikan 
(APBN, APBD) 

• Pembangunan Kurikulum 
• Studi PLS 
• Studi B&K 
• Studi PLB 
• Pedagogik Prasekolah, SD, SM 
• Action Research Politik 

Pendidikan 

Pedagogik Teoritis: 
• Filsafat-Filsafat 

Pendidikan  
• Pedagogik Sistematis 
• Antropologi Pendidikan 

– Pendidikan 
Komparatif – Studi 
Pendidikan Luar   
Negeri 

• Sejarah Pendidikan 
• Studi Politik 

Pendidikan- Studi 
Ekonomi Pendidikan-
Perundang-undangan 
Pendidikan 

• Sosiologi Pendidikan 
• Psikologi Pendidikan 
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Universitas Pendidikan Indonesia 

 
A. Pendahuluan 

Dengan nama Alloh Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang telah 
memberikan tugas kepada Rasul-rasul Alloh untuk memberikan penyinaran dan 
pencerdasan kehidupan manusia di atas dunia ini. Kiranya tidak bisa dipungkiri, 
bahwa peran para nabi dan Rasul Alloh adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia 
pada manusia. Permasalahannya adalah, bagaimana manusia mampu menyelesaikan 
tugas-tugas yang diembannya sebagai kewajiban hidupnya. Dalam kehidupan 
manusia, ternyata memerlukan pengembangan yang lebih kompleks ketimbang 
binatang. Manusia menurut pandangan antropolog, memerlukan berbagai alat dan 
fasilitas untuk mengatasi persoalan hidupnya di dalam lingkungannya. Kita telah 
banyak membaca dari kisah manusia zaman purba, dimana mereka mencoba 
membuat alat perkakas dari batu untuk memecahkan persoalan hidup dalam 
lingkungannya, misalnya membuat kapak, pisau, atau parang untuk membunuh 
hewan atau keperluan lainnya. Sejarah ini menggambarkan perkembangan akal 
manusia untuk memecahkan masalah kehidupannya. 

Lahirnya para nabi ke dunia diperintahkan oleh Tuhan untuk mengajari dan 
mendidik manusia ke tingkat derajat yang unggul daripada makhluk lain. Dengan 
diberikannya atribut yang sempurna pada manusia (akal dan jiwa), perkembangan 
budaya sebagai hasil olah fikir, budi dan karyanya menghasilkan peradaban yang 
semakin lama semakin sempurna. Walaupun dewasa ini manusia telah mencapai 
puncak kejayaan hasil olah fikir, budi dan karyanya, namun justru memunculkan 
berbagai keangkuhan dan kecongkakan fikiran menjadi mengunggulkan manusia 
pada kekuasaan duniawi, yang menempatkan manusia di atas dunia sebagai 
penguasa segalanya. Hal ini dapat dilihat betapa manusia dengan hasil pemikiran 
dalam dunia ilmu, melahirkan berbagai pandangan yang menyesatkan sifat karakter 
manusia, karena menjadikan manusia angkuh dan merasa hasil penemuannya adalah 
segalanya bagi kehidupannya di dunia. Manusia sebagai penguasa dunia, lupa 
kepada “Khaliknya” yang telah memberikan kehidupan dengan berbagai pirantinya 
baik yang berupa fisik, psikhis, dan ruh (yang akan mempertanggungjawabkan di 
hadapan Tuhan kelak) dalam kehidupan di dunia fana ini. 

Berbasis latar pemikiran tersebut, tulisan di bawah ini mencoba untuk 
memahami tentang dunia pendidikan sebagai upaya mencerdaskan manusia untuk 
kehidupan yang lebih unggul dan martabat di hadapan manusia, bangsa-bangsa, dan 
Tuhan. Berbagai ajaran, dogma, dan kepercayaan, mengawali langkah manusia 
untuk mengajari manusia menjadi berbudaya, sehingga muncul keselarasan dan 
harmoni dalam hidup bersama dengan manusia lain dan lingkungannya. Namun, 
ketergantungan manusia terhadap kepercayaan ini tidak dibarengi dengan 
perkembangan akal fikirannya yang semakin lama menjadi kritis dan cerdas. Agama 
diturunkan oleh Tuhan melalui para nabi dan rasul, mengantarkan manusia ke 
jenjang kehidupan yang bermartabat. Tanpa peran yang unggul dari para nabi dan 
rasul, tidak akan terjadi kehidupan yang bermartabat dari nilai-nilai manusiawi.  

Hasil yang dilakukan para nabi dan rasul telah melahirkan banyak manusia 
cerdas yang menghasilkan fikiran-fikiran unggul untuk menata kehidupan manusia. 
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Hasil-hasil pemikiran tersebut ada yang disebut filsafat, ilmu pengetahuan yang 
begitu banyak muncul sebagai buah karya dan fikiran manusia yang semakin 
terspesialisasi, rekayasa teknologi yang tidak terbatas pada karya fisik tetapi 
berkembang pada rekayasa genetika/biologi, rekayasa kimiawi, dan hasil karya seni 
dan olah raga. Semua berkembang ke arah suatu tujuan yang sama, yaitu mencapai 
keunggulan martabat manusia. Hasil perkembangan tersebut dilalui dengan 
kendaraan pendidikan. Banyak teori pendidikan yang berupaya melakukan praktek 
yang dilandasi oleh latar belakang filsafatnya, budayanya, dan lingkungan alamnya. 
Oleh karena itu, muncul teori pendidikan yang terorientasi pada nilai filsafat seperti 
eksistensialisme, teori pendidikan yang berbasis pada budaya seperti teori 
rekonstruksionisme, teori pendidikan yang berbasis agama, dan teori yang berbasis 
pada alam seperti naturalisme. 

Berkaitan dengan pemikiran tersebut, pada uraian di bawah ini akan 
menguraikan Etno-Pedagogik berbasis Pancasila sebagai kajian terhadap pendidikan 
nasional Indonesia yang berbasis pada nilai-nilai filsafat, budaya, dan agama.  

B. Permasalahan Antropologi Filsafi Pendidikan 
Konsep manusia dan pendidikan, merupakan kesatuan konsep dalam bidang 

pendidikan. Pendidikan tidak pernah lepas dengan masalah manusia, sebab hakekat 
pendidikan adalah membimbing manusia dalam meningkatkan martabatnya, baik 
melalui jalur pendidikan persekolahan maupun pendidikan luar sekolah. Paradigma 
pendidikan yang seperti ini adalah mengikuti konsep pedagogik, yang lebih 
memusatkan kinerjanya pada upaya pemberian bantuan kepada peserta didik untuk 
mengembangkan seluruh potensi yang ada dalam diri anak, agar anak mencapai 
tujuan hidup yang selaras dengan apa yang dicita-citakannya dan harapan dari 
masyarakat serta bangsanya. Dalam implementasinya, para guru/pendidik 
diharapkan memahami benar terhadap seluruh aspek kepribadian anak dengan 
berbagai latar belakang kehidupannya. Untuk memahami bagaimana pergaulan 
pendidikan itu bisa efektif, diperlukan pengetahuan yang melandasi bagaimana guru 
melakukan pembelajaran yang mendidik. Secara garis besar, dapat dibagi menjadi 
empat (4) ranah kewajiban guru yang harus dilaksanakan. Ranah pertama adalah 
ranah anak/siswa, yang meliputi dimensi individual, sosial, moral dan keberagamaan 
yang dilandasi filsafat bangsanya. Yang kedua adalah ranah guru/pendidik, yang 
meliputi aspek-aspek individual, sosial, moral dan tanggungjawab. Ranah yang 
ketiga adalah ranah proses kinerja pendidikan yang mencakup aspek menejerial, 
kurikulum, pembelajaran, pergaulan dan kontekstual di sekolah. Komponen ini 
merupakan pelaksanaan teori yang berbasis pada konteks yang ada, sehingga teori 
yang digunakan sebagai landasan berpijak dalam praktek, akan memberi kekuatan 
dan feedback yang bermanfaat untuk pengembangan keilmuan pendidikan. Dalam 
ranah ini terdapat berbagai komunikasi baik komunikasi antar individu maupun 
kelompok, yang masing-masing memiliki warna yang berbeda dari orang lain. Ranah 
yang keempat adalah tujuan dan hasil pendidikan, yang diimplementasikan dalam 
rumusan-rumusan program kegiatan, nilai-nilai yang dijadikan norma berperilaku di 
dalam kampus/sekolah, dan karakteristik perilaku lulusan yang nampak dari berbagai 
aspek tingkahlaku dan sikapnya. Keempat ranah ini merupakan bidang kajian dan 
pekerjaan guru untuk menjadikan sekolah sebagai pusat kebudayaan, pengembangan 
akademik/keilmuan, dan pusat penyiapan anak menjadi warga negara dan pribadi 
yang unggul dalam masyarakat. Hal ini berarti, hakikat manusia dan pendidikan 
perlu di fahami dari berbagai aspek oleh guru. 
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 Kekurangpahaman guru terhadap konsep hakekat manusia dan pendidikan 
mempunyai dampak yang multidimensi. Banyak pernyataan dan keluhan masyarakat 
bahwa ada sesuatu yang tidak dilakukan dalam pendidikan, sehingga mempunyai 
dampak terhadap degradasi moral kebangsaan, melemahnya sistem kehidupan 
sesama warga atau sesama bangsa bahkan sesama agama. Telah banyak terjadi 
penyimpangan perilaku sosial maupun kultural, yang sebelumnya belum pernah 
terjadi, sekarang banyak terjadi di dalam lembaga pendidikan ataupun yang masih 
dalam masa pendidikan. Sebagai contoh, perilaku menyimpang para senior 
mahasiswa STPDN, yang telah membawa korban meninggalnya beberapa 
mahasiswa yunior, mahasiswa senior STIP Jakarta juga telah memperlakukan 
mahasiswa yuniornya mirip kejadian di STPDN, dan lagi-lagi munculnya geng 
“Nero” (Neko-neko dikeroyok) di Pati Jawa Tengah, yang sangat memukul hati 
sanubari orang tua. Dari sudut sosial dan kultural jawa, aktivitas geng ini sangat 
bertentangan, apalagi mereka masih duduk di kelas 1 SMA. Demikian pula geng 
motor di Bandung, juga dilakukan oleh anak-anak remaja yang masih duduk di SMP 
dan SMA. Permasalahan tersebut, menunjukkan bahwa pendidikan di sekolah belum 
mempunyai dampak yang efektif terhadap perubahan perilaku para siswanya. Dalam 
hal ini, peran guru menjadi sangat penting dalam menata kehidupan sosial, sehingga 
apabila terjadi penyimpangan perilaku pada siswa sekolah, maka gurulah yang 
menjadi biang keladi kesalahan. Dengan demikian, fakta menunjukkan betapa peran 
dan fungsi guru dalam kehidupan masyarakat masih sangat penting dalam rangka 
mengembangkan dan memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Pernyataan tersebut mempunyai arti bahwa ada faktor yang bersifat esensial 
dalam pendidikan sudah banyak ditinggalkan atau diabaikan dalam proses 
pendidikan. Hal ini berkaitan dengan sistem pendidikan yang dijalankan guru hanya 
demi mengejar target selesainya kurikulum. Pengertian kurikulum telah direduksi 
menjadi sebuah kegiatan belajar mengajar yang dirancang dalam mencapai tujuan 
belajar pada jam, kelas, dan mata pelajaran tertentu. Tujuan pembelajaran sebagai 
penjabaran dari tujuan pendidikan, sementara menjadi kabur dan sempit, sehingga 
tujuan esensial yang mengkonsepsikan manusia yang ideal menjadi sangat dangkal. 

Konsep manusia, berkaitan erat dengan gambaran manusia dan masyarakat 
masa depan yang diinginkan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Konsepsi 
tersebut mengandung makna bahwa manusia yang akan dihadapinya adalah manusia 
sekarang dan manusia yang akan datang. Manusia sekarang yang akan dihadapi 
adalah mempunyai karakteristik-karakteristik yang bersifat individual, sosial, unik, 
dan moral religius. Sedangkan manusia yang akan datang, menggambarkan manusia 
Indonesia yang ideal yang multidimensional,  baik yang menyangkut dimensi 
individual, sosial, moral maupun keberagamaan. Perbedaan antara kedua gambaran 
tersebut, adalah terletak pada manusia kongkrit dan aktual yang akan dihadapi, 
dengan manusia ideal yang diharapkan dapat memenuhi keinginan tujuan 
pendidikan. Bagaimana cara untuk mencapai manusia ideal yang multi dimensional 
itu? Sangat sulit memberi jawaban dengan alternatif lain kecuali pendidikan, yaitu 
pendidikan yang tidak hanya menyangkut salah satu aspek kepribadiannya, 
melainkan yang mencakup keseluruhannya, yaitu aspek yang berdimensi vertikal, 
horizontal, ekologis, maupun ruang dan waktu, dan tidak ditujukan hanya untuk 
kelompok masyarakat tertentu, tetapi pendidikan untuk semua (education for all) 
secara demokratis. 
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Implikasi dari landasan antropologis terhadap pendidikan adalah 
dirumuskannya hakikat subyek didik yang akan menjadi sasaran didik, dan tahap-
tahap perkembangannya yang akan menjadi bahan pokok dalam menentukan tingkat 
perkembangan logika, social, emosional, dan kepribadiannya dalam rangka 
pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran. 

Secara hermeneutik, bahwa rumusan tujuan pendidikan harus berbasis pada 
landasan antropologis, yang menggambarkan idealitas sosok manusia yang 
diharapkan di masa yang akan datang. 

1. Permasalahan Ontologis, epistemologis dan Aksiologis Pendidikan 

Permasalahan ontologis, berkaitan dengan masalah obyek dari kajian ilmu 
(termasuk ilmu pendidikan). Obyek penelaahan ilmu mencakup seluruh aspek 
kehidupan yang dapat diuji oleh pancaindera manusia. Ilmu mempelajari berbagai 
gejala dan peristiwa yang menurut anggapannya mempunyai manfaat bagi kehidupan 
manusia. Berdasarkan obyek yang ditelaahnya, maka ilmu dapat disebut sebagai 
suatu pengetahuan empiris, di mana obyek ilmu yang di luar jangkauan manusia 
tidak termasuk dalam bidang telaahan ilmu. Pendidikan adalah suatu peristiwa 
kehidupan masyarakat, yang didalamnya menyangkut aspek-aspek komunikasi, 
materi, teknologi, nilai, dan perkembangan manusia itu sendiri. Kajian bidang 
pendidikan tidak hanya tertuju pada aspek fisik manusia, tetapi juga yang 
menyangkut aspek rohani. Oleh karena itu, aspek ontologis dari pendidikan 
menyangkut aspek tujuan pendidikan yang tidak terlepas dari masalah antropologis 
(manusianya), tujuan hidupnya, perkembangannya, dan lingkungan kehidupannya di 
masa sekarang dan yang akan datang. 

Bidang kajian yang begitu banyak tentunya membutuhkan kajian yang lebih 
detail dengan pendekatan keilmuan yang lebih terorientasi pada obyek khusus, yang 
sifatnya membantu menjelaskan, memprediksi dan mengontrol tindakan-tindakan 
keilmuan, yang hasilnya dapat digeneralisasi dan menghasilkan teori tertentu tentang 
ilmu pendidikan. Kajian ontologis pendidikan, akan mempunyai implikasi terhadap 
kajian tentang tujuan pendidikan, sementara tujuan pendidikan memiliki berbagai 
implikasi terhadap masalah kehidupan, yang berkenaan dengan aspek kehidupan di 
dunia maupun di akhirat nanti. Dengan demikian, kajian ontologis pendidikan 
merupakan wilayah kajian filosofis yang tidak bisa dipisahkan dari masalah realitas 
kehidupan di masyarakat.  

Apa yang dihadapi oleh pendidikan dewasa ini bukan hanya pada masalah 
ontologis dan epistemologis, tetapi juga menyangkut aspek aksiologis. Masalah 
ontologis berkaitan erat dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai, yang erat 
kaitannya dengan landasan fiolosofis pendidikan yang menjadi acuan perumusan 
tujuan yang lebih umum. Konsep-konsep umum tujuan hidup bangsa Indonesia, 
merupakan rujukan yang mendasar dalam menjabarkan rumusan tujuan pendidikan. 
Oleh karena itu, rumusan tujuan pendidikan akan selalu bertumpu pada gambaran 
manusia yang diharapkan di masa yang akan datang. Demikian pula rumusan tujuan 
pendidikan profesi keguruan, tidak bisa lepas dengan pemahaman terhadap konteks 
manusia yang akan menjadi subyek didik di persekolahan maupun di luar sekolah. 

Masalah epistemologis, adalah berkaitan dengan isi pendidikan yang menjadi 
landasan pengetahuan dalam rangka membekali subyek didik untuk mencapai tujuan 
pendidikan yang efektif. Landasan epistemologis merupakan penjabaran dari 
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landasan ontologis yang menjadi rujukan tujuan yang akan dicapai. Dengan 
demikian, masalah epistemologis pendidikan akan mempertanyakan apa yang telah 
diberikan kepada subyek didik dan mengapa diberikan pengetahuan tersebut? 
Demikian pula landasan epistemologis mendasari nilai-nilai kebenaran mana yang 
menjadi acuan dalam pengembangan ilmu. 

Jujun S. Suriasumantri (1982), menjelaskan bahwa epistemology atau teori 
pengetahuan, adalah suatu cabang filsafat yang membahas secara mendalam tentang 
segenap proses yang terlihat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan. Ilmu 
merupakan pengetahuan yang didapat melalui proses tertentu yang dinamakan 
metode keilmuan. Metode inilah yang membedakan ilmu dengan hasil pemikiran 
yang lainnya. Dengan demikian, semua kegiatan dalam mencari pengetahuan tentang 
apapun, selama itu terbatas pada obyek empiris dan pengetahuan tersebut diperoleh 
dengan mempergunakan metode keilmuan, adalah syah untuk disebut keilmuan. 
Kegiatan di sekolah, merupakan gambaran kehidupan keilmuan yang selayaknya 
ditanamkan dari sejak usia dini, sehingga kebiasaan mencari, meneliti, dan 
membuktikan fakta-fakta empiris yang berkaitan dengan dunia empiric dapat 
terbentuk. 

Metode keilmuan yang bisa dipelajari oleh anak di sekolah, pada dasarnya 
merupakan gabungan dari cara berfikir yang rasional dan empiris. Paham 
rasionalisme, menyatakan bahwa ide tentang kebenaran sebenarnya sudah ada pada 
pikran manusia. Ide tersebut diperoleh lewat berpikir secara rasional, terlepas dari 
pengalaman manusia. Sistem pengetahuan dibangun secara koheren di atas landasan-
landasan pernyataan yang sudah pasti. Permasalahannya, kebenaran yang diperoleh 
lewat berpikir dapat menimbulkan multi tafsir dan berbeda antara yang satu dengan 
lainnya dalam satu kajian kebenaran. Orang-orang yang berlandaskan pada fakta 
empiric menunjukkan bahwa setiap obyek yang berbeda dapat menimbulkan 
pengetahuan yang berbeda. Namun kebenaran tetap harus ditemukan sehingga orang 
tidak ragu atas temuannya dan dapat disepakati oleh orang lain. Jika pengetahuan 
yang benar hanya menurut anggapan masing-masing, maka kita terjebak pada 
solipisme, yaitu pengetahuan benar menurut sendiri. 

2. Kajian Islam tentang Hakikat Manusia dan Pendidikan 

Pada Al-Qura’n (1977; 1437) surat Attin, ayat 5, telah dijelaskan tentang penciptaan 
manusia oleh Allah SWT, yang menggambarkan bahwa ”manusia diciptakan dengan sebaik-
baiknya ciptaan (sebagai makhluk)”. Dalam surat Al-Mu’minun (1977;   23), ayat  12 -  14, 
dijelaskan :  

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan insan dari suatu saripati tanah (thiin). 
Kemudian kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh 
(rahim). Kemudian air mani itu Kami ciptakan jadi segumpal darah, lalu segumpal darah 
itu Kami ciptakan (menjadi) segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami ciptakan 
menjadi tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. 
Kemudian, Kami jadikan dia makhluk (berbentuk) lain. Maha Memberkahi Allah, 
Sebaik-baiknya Maha Pencipta. (Al-Mu’minun, 12-14) 

Begitu Maha Besar Allah yang telah menciptakan manusia secara spesifik dan luar 
biasa, yang tidak hanya dari aspek fisik yang sempurna, namun lebih disempurnakan dengan 
dilengkapi Ruh. Dan secara khusus kekuasaan Allah tentang ”Ruh” merupakan prerogatif 
Allah. Dalam surat Al-Isra (17) ayat 85, dinyatakan: ”Dan mereka bertanya kepadamu 
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tentang Ar- Ruh. Katakanlah : Ar-Ruh itu berasal dari Amr Rabbku, dan tidaklah engkau 
diberi pengetahuan tentang itu melainkan sedikit”. 

Masih banyak ayat-ayat dalam Al-Qura’n yang menjelaskan tentang hakikat 
manusia, namun keterbatasan pengetahuan tentang tafsir Al-Qura’n dan berbagai pirantinya, 
penulis mencoba mengambil ayat-ayat yang pada umumnya mudah difahami oleh pembaca. 

Imam Al-Ghazali, menggambarkan bahwa manusia itu adalah hewan yang mampu 
berfikir (hayyawan nathiq), maksudnya berjasmani seperti hewan, tetapi juga mampu 
menyerap pengetahuan tentang Allah SWT sebagaimana malaikat. Perbedaan antara 
manusia dengan hewan adalah adanya tambahan unsur jiwa   (an-nafs) yang membuat 
manusia mampu berfikir dan mewujudkan apa yang dipikirkannya (nathiq), baik dalam 
bentuk perkataan hingga perbuatan, sehingga bila saja binatang diberi jiwa (an-nafs) 
sebagaimana diberikan kepada manusia, tentu ia akan sanggup berpikir dan akhirnya 
mukallafah. (Muhammad Sigit Pramudya dan Kuswandani Yahdin: 2005, 3) 

Selanjutnya, Imam Al-Ghazali yang dikutip oleh Pramudya dan Kuswandani (2005; 
5)  menjelaskan tentang struktur insan yang terdiri atas unsur-unsur antara jiwa (nafs) 
dengan tubuh (jism) dengan tujuan agar hakikat (jauhar) seorang manusia adalah jiwanya 
(nafs). Sementara jiwa (nafs), bukan bagian dari alam ciptaan (khalq), sehingga 
eksistensinya tak bisa disentuh sebatas menggunakan indera lahiriah. Jauhar bukan terdiri 
dari unsur-unsur materi, namun segala bentuk material pada prinsipnya ada demi 
menunjukkan eksistensi dari jauhar tersebut. Jiwa sebagai jauhar dari manusia inilah yang 
membedakan dengan binatang, merupakan esensi yang sempurna dan tunggal yang tidak 
muncul selain dengan cara berfikir yang mampu mengingat, membeda- kan dan 
mempertimbangkan sebagai aplikasi proses berfikir dan keilmuan.  

Keutamaan manusia menurut Al-Ghazali adalah bahwa manusia dileng- kapi dengan 
fisik/jasmani yang memiliki kesempurnaan struktur maupun organis- menya, memiliki Ruh 
Amr dan Nafakh Ruh (ruh hewani/nyawa), dan Nafs (jiwa). Menurut Imam Al-Ghazali 
(2005; 16):  ”Untuk memahami keberadaan Ruh Amr, kita harus mengerti bahwa dia berasal 
dari alam Amr, yaitu alam di mana Amr-Amr (kehendak-kehendak) Allah SWT lahir dan 
berkembang. Dan ini adalah suatu alam tersendiri, apapun – termasuk kehendak (Amr) – 
ketika dilekatkan pada martabat ketuhanan, maka iapun memiliki alamnya sendiri. Bila pada 
martabat kemanusiaan, kehadiran kehendak hanya berwujud ’niat’, maka tidak demikian 
dengan Allah SWT. Di sisi Allah SWT, Amr Nya itu hidup dan mewujud meski tidak dalam 
bentuk-bentuk yang kasat mata. Karena itu Ruh Amr berbeda dengan ruh hewani (nafakh 
ruh, nyawa), karena Ruh Amr bukanlah sesuatu wujud fisik sebagaimana ruh hewani. Dia 
pun bukan merupakan aradh (kekuatan) sebab urusan Amr Allah SWT mustahil berupa 
jasad maupun aradh. Ruh Amr ini bersifat lathifah a’limah, yaitu sesuatu yang lembut (tidak 
berjasad), memiliki ilmu dan memberikan kepahaman pada diri (an-nafs), kehadiran Ruh 
Amr ini adalah dalam posisi guru, pemberi pemahaman dan yang mentransfer pengetahuan 
dari sisi Allah SWT, sebab jiwa (an-nafs), hanya mampu mengetahui kekuatan yang ada 
dalam dirinya saja. 

Selanjutnya Al-Ghazali menjelaskan (2005;16) bahwa jiwa (an-nafs), sejak awal 
sudah memiliki potensi pengetahuan, yaitu tentang dirinya sendiri. Asumsi yang diajukan 
adalah ”Man a’rafa nafsahu faqod a’rafa Robbahu” . Man a’rafa nafsahu, menunjukkan 
proses memahami dari an-nafs terhadap pengetahuan yang ada dalam dirinya, dan a’rafa 
Robbahu menunjukkan proses ketika pengetahuan datang dari Allah SWT yang menyatakan 
benar atau salah pengetahuan manusia tentang jiwa (an-nafs) tersebut. Dalam a’rafa nafsahu 
yang menjadi subyek adalah jiwa (an-nafs), sedang dalam a’rafa Robbahu yang menjadi 
subyek adalah Ruh Amr. Ruh Amr ini akan hadir manakala jiwa (an-nafs) telah sempurna 
berproses sampai ke derajat nafs al-mutmainnah. Bila seseorang telah sampai pada derajat 
nafs al-mutmainnah yaitu hadirnya Ruh Amr yang membawa pengetahuan dari Allah SWT, 
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maka seseorang sampai pada taraf nafs nathiqah, yaitu suatu kemampuan melahirkan 
pengetahuan ke dalam bentuk perbuatan. Dengan demikian, kehadiran Ruh Amr terkait 
dengan amal shalih. Hadirnya Ruh Amr membuat sang jiwa (an-nafs) akan mampu 
menggunakan kekuatannya (aradh) maupun jasmaninya untuk mejalankan amal shalihnya, 
yaitu sesuai dengan kehendak Allah SWT. Ruh Amr dapat diibaratkan sosok Rasul dalam 
suatu kaum di mana kaum itu adalah perumpamaan diri Al-Mu’minin. 

Berdasarkan uraian tersebut, menggambarkan betapa proses yang terjadi pada diri 
manusia tidak dengan sendirinya memperoleh apa yang disebut Ruh Amr, sebab kemampuan 
jiwa (an-nafs) sampai menjadi nafs nathiqah melalui proses panjang, yaitu adanya proses 
pendidikan. Proses pendidikan inilah yang mengembangkan potensi-potensi atau kekuatan-
kekuatan yang disebut aradh menjadi aktual dalam bentuk perilaku insani yang ihsani. 
Dengan demikian, pendidikan mempunyai fungsi utama dalam kehidupan manusia, yaitu 
menggali dan mengembangkan potensi-potensi manusiawi menjadi kekuatan insaniah yang 
mampu mendekati kekuatan ilahiyah, sehingga mencapai tahap insan ilahiah. 

Keutamaan hakikat pendidikan bagi manusia, telah dikemukakan oleh Rasul Allah, 
yang menyatakan ”Innama Bui’stu li utammima Makaarima Al-Akhlaq”, (sesungguhnya aku 
diutus oleh Allah, untuk menyempurnakan kemu- liaan akhlak (manusia). Proses 
penyempurnaan akhlak ini berangkat dari dirinya sendiri (ibda’ binafsika/ mulailah dari 
dirimu), baru kemudian ke tingkat keluarga, masyarakat, dan bangsa. Hal inilah yang oleh 
kaum sufi menurut Pramudya (2001) dikenal dengan “a’rafa nafsahu”/mengenali dirinya 
sendiri sebagai awal pengetahuan masuk ke dalam jiwa seseorang. Makna dari hadits di atas, 
menunjukkan betapa Allah menempatkan RasulNya sebagai pendidik umat, yang 
mempunyai tugas mengentaskan kemis- kinan, kebodohan, dan ketertinggalan. Kita telah 
mengetahui tarikh Rasul pada waktu hijrah ke Medinah, yang dibangun lebih awal adalah 
tatanan sosial yang mencakup perekonomian, tatanan msyarakat, dan pendidikan. Tatanan 
masyarakat Medinah lebih dahulu maju ketimbang Mekah pada waktu itu. Masyarakat 
Medinah dikenal sebagai kaum Ansor (kaum penolong) terhadap para Muhajirin/pendatang, 
sehingga terbentuk masyarakat yang madani atau masyara- kat yang multi-culture. 

Masyarakat Arab pada masa Rasul adalah masyarakat jahiliyah, yaitu masyarakat 
yang tatanan kehidupannya tidak menempatkan harkat dan martabat manusia secara 
manusiawi. Sehingga derajat wanita di mata masyarakat, adalah sebagai alat pemuas nafsu 
dan sebagai pelengkap penderita. Dengan datangnya Rasul Allah, Muhammad SAW, ia telah 
mengangkat derajat wanita sebagai manusia layaknya kaum lelaki. Demikian pula jahiliyah 
dapat diartikan kebodohan, yaitu belum berkembangnya sistem pendidikan yang 
mengembangkan dan meningkatkan potensi manusia ke tingkat peradaban yang unggul. 
Keterting- galan mempunyai makna bahwa masyarakat Arab pada waktu itu sangat 
tertinggal dari negara-negara baik yang ada di negara tetangga, maupun Yunani dan Atena, 
serta negara di timur jauh, yaitu Cina. Peradaban bangsa Arab masih tertinggal di- 
bandingkan dengan negara-negara di kawasan Mesir dan Eropah. Dengan datang- nya Islam, 
mulailah dibangun tatanan masyarakat yang lebih memajukan pemikir- an, kebudayaan, 
perekonomian, dan sistem kehidupan kemasyarakatan.  

Semua upaya dari Rasul Allah SWT, yaitu Nabi Muhammad SAW, dilakukan 
dengan sistem pendidikan yang lebih berorientasi pada pembangunan masyarakat. Semua 
pemikiran, ucapan dan perbuatan Rasul adalah konsepsi pendidikan yang berwawasan umat, 
kesejahteraan dan kedamaian dunia. Oleh karena itu Beliau menjadi ”Rohmatan Lil 
A’lamin”. Demikian pula, dinyatakan oleh Allah SWT, (Al-Qur’an;    ) ”Laqad kana fi 
Rasulillah uswatun hasanah”, sungguh ada pada diri Rasul Allah teladan yang baik. Firman 
ini dijadikan sebagai sumber inspirasi dan teori dalam pendidikan Islam, yaitu bagaimana 
mengembangkan pendidikan yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan pribadi, sosial 
dan umat ke derajat martabat manusia unggul.  
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Dengan uraian-uraian tersebut, kiranya dapat difahami betapa pendidikan sebagai 
suatu upaya dan kegiatan manusia yang utama dalam rangka meningkat- kan kualitas 
kehidupan di dunia.    

 

C. Kajian Filosofis tentang Hakikat Manusia dan Pendidikan 

Sikun Pribadi (1984; 107-108), menyatakan ada dua pendekatan filosofis dalam 
membicarakan hakikat manusia, yaitu pendekatan antropo-sentris dan alam-sentris. 
Pendekatan antropo-sentris memandang bahwa manusia itu makhluk yang paling 
menentukan di dunia ini. Manusia mempunyai kedudukan menghadapi alam, dan oleh 
karena itu harus mampu menundukkan dan mengelola alam. Pendekatan alam-sentris, 
memandang bahwa alamlah yang menentukan segalanya dalam alam ini. Manusia itu 
hendaknya menyesuaikan diri dengan alam, harmonis dengan alam, karena manusia adalah 
bagian dari alam dan secara hakiki sama dengan alam. 

Aliran-aliran filsafat modern pada umumnya lebih berorientasi pada pandangan 
yang antropo-sentris, karena pendekatan ini secara umum memberikan idealisme kepada 
praktek dan teori pendidikan ke arah kemajuan dan kehidupan pada tingkat yang lebih 
tinggi. Pandangan ini lebih menempatkan manusia sebagai makhluk yang mulia. Anjurannya 
untuk menguasai alam memberikan dorongan untuk memperbaiki dan memajukan dunia ini, 
termasuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan industri. 

Marilah kita telusuri aliran-aliran filsafat yang menempatkan kedudukan manusia 
lebih tinggi dari jenis makhluk apapun. Menurut Kohnstamm yang disitir oleh Sikun Pribadi 
(1984; 153-154) menempatkan manusia pada kedudukan yang paling tinggi dengan 
mengadakan pembedaan antara berbagai lapisan perilaku pada berbagai jenis makhluk, yang 
disebutnya dengan “nevous van gedringen” (lapisan perilaku), yaitu : 

1. Lapisan perilaku anorganis, seperti peristiwa jatuh pada makhluk hidup ataupun mati 
akan tunduk pada hukum alam, 

2. Lapisan perilaku vegetatif atau nabati, yaitu lapisan makhluk hidup yang memiliki 
potensi tumbuh dan berkembang biak, seperti terjadi pada tanaman, hewan dan 
manusia. Pada lapisan ini tidak memerlukan proses latihan, belajar, dan apalagi 
pendidikan. 

3. Lapisan perilaku animal atau hewani, yaitu lapisan makhluk yang telah memiliki 
potensi untuk tumbuh, berkembang biak, dan instinktif. Tingkat ini memiliki potensi 
kesadaran indria atau sensoris, artinya hewan dan manusia dapat mengatasi kejadian-
kejadian dari lingkungan karena memiliki berbagai alat dria seperti penglihatan, 
pendengaran, peraba, dan sebagainya. Pada tingkat ini bisa dilakukan pelatihan 
tingkat sederhana. 

4. Lapisan human/insani atau manusiawi, yang sifat dan karakteristiknya hanya dimiliki 
oleh manusia. Pada lapisan ini memiliki karakteristik sebagai berikut: 
a. Adanya kemauan yang dapat menguasai hawa nafsu, sehingga manusia dapat 

menunda perbuatannya. Hal ini tidak terdapat pada hewan. Kemampuan ini dapat 
mendorong manusia membuat perencanaan, baik untuk jangka pendek ataupun 
masa depan. 

b. Adanya kesadaran intelektual, sehingga manusia dapat mengem- bangkan 
ilmunya, mengembangkan akal/logika untuk memecahkan segala masalah hidup. 

c. Manusia memiliki kesadaran diri, artinya manusia secara individual dapat 
menyadari sifat-sifat yang ada pada dirinya, dapat menilai perbuatannya sendiri, 
dan dapat pula mempersoalkan siapakah dirinya itu. 
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d. Manusia sebagai makhluk sosial, memiliki kemampuan mengatur hidupnya 
sendiri, mengadakan persahabatan, mengadakan organisasi kehidupan dalam 
masyarakat sehingga dapat hidup bersama. 

e. Manusia memiliki bahasa simbolis (tertulis, lisan, atau simbol-simbol) yang 
tidak terdapat pada hewan.  

f. Manusia dapat menyadari nilai-nilai, seperti nilai kesusilaan, kebenaran, 
keindahan, dan memiliki kata hati. Potensi ini yang mem- beri kemungkinan 
manusia dapat dididik menjadi manusia susila,  mampu menciptakan karya-karya 
indah, dan kemampuan merefleksi nilai-nilai kebenaran. 

5. Lapisan mutlak/absolut, yaitu lapisan dimana manusia dapat menghayati kehidupan 
beragama dan religiusitas. Dalam lapisan ini manusia mampu berkomunikasi dengan 
Tuhan dan dapat menghayati nilai-nilai kehidupan spiritual religius. 

  

Kajian tersebut, menggambarkan bahwa hakikat manusia sebagai makhluk 
mempunyai kedudukan yang paling tinggi di antara jenis makhluk lain, sehingga memiliki 
potensi yang sempurna untuk mengembangkan dirinya ke derajat martabat yang unggul. 
Pengembangan potensi-potensi yang ada pada manusia agar menjadi manusia bermartabat, 
hanya dilakukan melalui pendidikan. Keunggulan potensi yang dimiliki manusia, dapat 
dikaji dari berbagai sudut pandang, seperti hakikat manusia dan tujuan hidupnya sebagai 
potensi metafisik  dikaji oleh filsafat dan agama; manusia sebagai makhluk dan 
kewajibannya, sebagai potensi spiritual dan ruhaniah diterangkan oleh agama; dan potensi-
potensi kejiwaan dan biologis yang dimiliki oleh manusia dikaji oleh ilmu. Berikut akan 
diuraikan kajian hakikat manusia dari berbagai sudut pandang filosofis, terutama Pancasila, 
idealisme, eksistensialisme, fenomenologi dan posmodernisme. 

Peristiwa pendidikan sebagai suatu perubahan.  Realitas pendidikan tampaknya selalu 
mengimplikasikan adanya cita-cita tentang manusia individual dan sosial.  Para pedagog 
yang dikutip di atas, kebanyakan memberi tekanan tujuan mendidik pada manusia 
individual, hanya satu (Gramsci) yang memberi tekanan pada manusia sosial.  Implisit disini 
bahwa mendidik adalah upaya-upaya yang berkaitan dengan pergerakan manusia (terdidik) 
menuju idealitas. Hal yang kurang-lebih sama dikemukakan oleh pendidik-pendidik lainnya.  
Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan, mendidik, adalah upaya-upaya 
dalam pergerakan manusia dari bentuk awalnya (bayi manusia atau faktualitas manusia) 
menuju suatu idealitas.   

Apabila prinsip pendidikan sepanjang hayat ini difahami sebagai prinsip 
pengembangan pada manusia, maka ada empat ciri konsep pendidikan sepanjang hayat, 
yaitu:  

a. Keterpaduan vertikal, yaitu bahwa pendidikan berlangsung pada seluruh tahap 
perkembangan seseorang, sejak lahir sampai mati. Hal ini berarti bahwa kegiatan 
pendidikan dan belajar harus berlangsung dalam semua tahap perkembangan hidup 
seseorang sejak lahir sampai mati. Setiap tahap perkembangan hidup berlangsung 
kegiatan belajar yang tertuju kepada pencapaian pertumbuhan optimal dan 
penyempurnaan hidup dalam setiap tahap tersebut, dan persiapan belajar  untuk tahap 
berikutnya, sehingga akhirnya tercapai tingkat hidup pribadi, sosial, dan profesional yang 
optimal. Dengan demikian, perlu kesinambunagn antara kegiatan belajar pada satu tahap 
dengan tahap berikutnya. Keterpaduan vertikal, mempunyai makna bahwa pendidikan 
tidaklah berakhir setelah pendidikan sekolah selesai, tetapi ada pendidikan 
pengembangan diri sampai seseorang menemui ajalnya. 

b. Keterpaduan horizontal, yaitu bahwa pendidikan mencakup pengembangan semua 
aspek kehidupan dan kepribadian seseorang. Hal ini berarti bahwa pendidikan yang 
berlangsung pada setiap tahap perkembangan hidup seseorang, harus mampu 
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mengembangkan secara terpadu aspek-aspek fisik, intelektual, afektif, dan spiritual, yang 
pada akhirnya tercapai perkembangan kepribadian yang lengkap. Makna lain dari 
perpaduan horizontal adalah bahwa pendidikan seumur hidup mencakup pendidikan 
umum dan pendidikan profesional. 

c. Keterpaduan ekologis, yaitu prinsip bahwa pendidikan berlangsung dalam lingkungan 
kehidupan manusia. Hal ini mengandung makna bahwa pendidikan tidaklah terbatas pada 
pengalaman belajar di sekolah, tetapi juga terjadi melalui pengalaman belajar yang tidak 
terencana dan insidental. Pengalaman belajar di keluarga tidak terpisahkan dari 
pendidikan sekolah dan masyarakat sepanjang hayat. 

d. Keragaman dan kelugasan dalam pendidikan, adalah konsep yang menuntut adanya 
keragaman dan kelugasan program dan kegiatan yang dirancang dalam pendidikan. 
Pendidikan tidak bersifat satu jalur pengalaman belajar (monolitik), tetapi pengalaman 
belajar yang diselaraskan kepada kesempatan dan minat seseorang. Program dan kegiatan 
pendidikan hendaknya memberi peluang pada seseorang sesuai dengan kebutuhan dan 
kondisi yang berbeda-beda, sehingga kegiatan belajar mengarah kepada belajar sendiri 
dan pembinaan diri sendiri. 

Dengan demikian, konsep pendidikan sepanjang hayat menghendaki agar 
masyarakat dan dunia modern lebih menekankan pada fungsi pendidikan yang bersifat 
inovatif dari pada adaptif. Demikian pula pendidikan bukan merupakan hak prerogratif dari 
sekelompok orang tertentu. Kesamaan kesempatan pendidikan untuk semua orang dalam 
setiap tahap hidupnya hendaknya diberikan, sehingga mengarah pada proses demokratisasi 
dalam pendidikan, di mana setiap orang dapat mewujudkan hak asasinya, yaitu 
mengembangkan seluruh potensinya secara optimal. 

1. Pancasila dan Aplikasinya dalam Pendidikan 
a. Tujuan Pendidikan 

Tujuan Pendidikan yang dirumuskan dalam Undang-Undang   No. 20/ 2003, tentang 
Sistem Pendidikan Nasional merupakan penjabaran dari landasan ideal dan konstitusional, 
yaitu Pancasila dan UUD 1945. Nilai-nilai dari Pancasila sebagai hasil pemikiran kritis, 
komprehensif dan kontemplatif, serta pengalaman sejarah yang penting, mempunyai nilai 
yang tidak hanya bersifat universal dari masing-masing silanya, tetapi juga mempunyai 
makna integral yang lebih dalam bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dari 
Pancasila, secara integral memberi makna, arah dan tujuan pendidikan bangsa Indonesia 
yang isinya mencakup; ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial. 
Secara keseluruhan, tujuan pendidikan ingin mencapai taraf kualitas manusia seutuhnya. 
Maksud manusia seutuhnya, memiliki cakupan kualitas material dan spiritual, jasmani, 
mental, sosial dan rohani, yang dikembangkan secara selaras, serasi dan seimbang. 

Tujuan pendidikan yang dijabarkan dari Pancasila dan UUD 1945,  dirumuskan 
dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20/2003, pada Bab II pasal 2, yang 
berbunyi sebagai berikut :  

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa, bertujuan untuk  berkembangnya potensi peserta didik agar  
menjadi manusia yang ber iman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 
yang demokratis serta bertanggung jawab.  

Tujuan pendidikan tersebut secara essensial dimanifestasikan dalam segala bentuk 
tujuan pendidikan, baik tujuan pendidikan institusional (kelembagaan), tujuan pendidikan 
kurikuler (kurikulum untuk jenjang dan jenis pendidikan) dan tujuan pendidikan 
pembelajaran (instruksional di sekolah/di kelas). 
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Tujuan pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta 
meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya 
mewujudkan tujuan nasional. Tujuan Pendidikan institusional berfungsi untuk 
mengembangkan kemampuan dan keterampilan peserta didik, sesuai dengan jenis 
pendidikan yang dialaminya. Jenis pendidikan ada tiga jalur, yaitu jalur pendidikan informal, 
jalur nonformal dan jalur pendidikan sekolah. Jalur pendidikan sekolah mempunyai jenis-
jenis pendi- dikan: umum, kejuruan, luar biasa, kedinasan., keagamaan, akademik, dan 
pendidikan professional. Jalur Pendidikan nonformal, mempunyai jenis-jenis pendidikan; 
Kursus, pendidikan masyarakat, pendidikan politik, pendidikan keorganisasian, dan lain - 
lain. 

Tujuan pendidikan kurikuler mempunyai fungsi mengembangkan kemampuan 
akademik dan keterampilan professional/vokasional dari jenjang  dan jenis pendidikan yang 
ditempuhnya. Rumusan lain dari tujuan pendidikan kurikuler adalah tujuan yang ingin 
dicapai oleh peserta didik melalui penguasaan baik secara akademik maupun profesional 
dari satuan kurikulum yang dibebankan. 

Tujuan instruksional (tujuan pembelajaran) adalah tujuan yang akan dicapai setelah 
kegiatan belajar mengajar selesai. Tujuan ini erat kaitannya dengan proses perubahan 
tingkah laku, khususnya perubahan kognitif yang secara langsung atau tidak langsung 
berkenaan dengan tujuan  pembelajaran yang direncanakan (instructional effect) maupun 
perubahan tingkah laku peserta didik sebagai akibat tidak langsung dari pembelajaran yang 
direncanakan (nurturance effect). 

Dengan demikian, hakikat pendidikan menurut konsep Filsafat Pendidikan Pancasila 
adalah proses pengembangan potensi kemanusiaan untuk meningkatkan derajat martabat 
manusia ke arah yang lebih tinggi. Adapun potensi-potensi kemanusiaan mencakup potensi 
biologis, fisis, psikologis, sosiologis, antropologis, dan teologis. Potensi-potensi tersebut 
dikembangkan melalui pendidikan, sehingga potensi-potensi tersebut berkembang ke arah 
kehidupan manusia yang bermartabat. Kajian tersebut, merupakan telahan 
kefilsafatan dari pedagogik. Hal tersebut mempunyai makna, bahwa pedagogik 
tidak hanya melakukan telaahan secara empirik dan ilmiah, tetapi juga ada masalah 
filsafiah dari tujuan pendidikan yang harus diakomodasi dalam kajian teoritisnya, 
sehingga semua permasalahan tentang pendidikan tidak terabaikan.   

 b.  Peranan Pendidik dan Peserta Didik 
  1) Peranan Pendidik.  

Peranan pendidik berkaitan erat dengan bentuk/pola tingkah laku guru (pendidik) 
yang diharapkan dapat dilakukan oleh guru/pendidik. Ada tiga pola tingkah laku guru yang 
diharapkan yaitu:(a) Ing ngarso sung tulada (b) Ing madya mangun karsa (c) Tut wuri 
handayani. 

Ing ngarso sung tulada mempunyai makna tidak sekedar bahwa guru harus memberi 
contoh apabila ada di depan, tetapi lebih dalam dari pengertian tersebut, adalah sebagai 
pemimpin, yaitu mampu menjadi suri tauladan, patut digugu dan ditiru, memiliki 
kemampuan dan kepribadian yang utuh dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Seorang 
pendidik/guru mampu mengambil keputusan yang adil dan dirasakan keadilannya oleh 
semua pihak, mampu memberi kepercayaan yang melahirkan kewibawaan pendidik, mampu 
memahami perbedaan individual anak, sehingga dapat melahirkan kasih sayang dan 
hubungan interpersonal yang kukuh antara pendidik dan anak didik.  

Ing madya mangun karsa, mempunyai arti bila guru ada di antara atau bersama-sama 
siswa ia hendaknya berpartisipasi aktif secara konstruktif. Mangun karsa tidak hanya berarti 
membangun kehendak, tetapi guru lebih berperan sebagai mitra kerja dalam mencapai 
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tujuan. Guru mampu menempatkan diri sebagai anggota grup belajar, dan ia mungkin dapat 
lebih banyak memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencipta dan mengembangkan 
sendiri hasil studinya. 

Tut wuri handayani, mempunyai arti dari belakang guru berperan sebagai tenaga 
pendorong yang memberi kekuatan kepada siswa dalam mecapai tujuan. Guru bukan hanya 
sebagai motivator, tetapi juga sebagai fasilitator, supervisor, dan moderator. Sebagai 
motivator, guru/pendidik memberikan dorongan yang memungkinkan anak tambah 
semangat dan senang dalam belajar. Sebagai fasilitator, guru/pendidik berperan sebagai 
orang yang menyediakan kemudahan atau memfasilitasi terjadinya aktivitas belajar, dan 
menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif terhadap anak dalam kegiatan belajar. 
Sebagai moderator, guru/pendidik berperan sebagai pengatur lalu lintas yang memudahkan 
anak belajar, anak tahu arah kemana tujuan yang akan dicapai. 

2)  Peranan peserta didik 

Mengacu pada prinsip-prinsip di atas, menunjukkan bahwa pendidikan nasional 
lebih berorientasi pada pengembangan potensi anak yang berbasis pada nilai-nilai hak asasi 
manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Demikian pula, 
pendidikan nasional diselenggarakan dalam rangka proses pembudayaan dan pemberdayaan 
peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Dengan demikian, peranan peserta didik 
baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dalam kegiatan pendidikan, 
adalah sebagai seorang pelajar yang secara bebas dapat mengembangkan potensinya dan 
mengaktualisasikan dirinya dalam kehidupan masyarakat, melalui aktivitas-aktivitas 
program pendidikan di sekolahnya. 

Peranan-peranan anak sebagai peserta didik di sekolah akan mendukung terhadap 
pencapaian tujuan pendidikan secara efektif, apabila peranan tersebut diperkenalkan dan 
diberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan sendiri sebagai proses pendidikan 
kemandirian, menciptakan kreativitas, belajar hidup berdemokrasi, dan proses belajar 
bertanggung jawab. Masih banyak pendidikan sekolah (khususnya dari pendidikan dasar 
sampai menengah) yang belum memberikan peluang yang lebih luas kepada anak untuk 
melakukan peranan-peranannya sebagai seorang yang akan dewasa, dan sebagai calon 
anggota masyarakat atau warga negara yang bertanggung jawab. Hal ini hanya mungkin 
dilakukan, apabila para pendidik atau guru memahami hakikat upaya pendidikan yang 
mereka lakukan dan memahami hakikat manusia yang dihadapinya. 

Permasalahan tersebut mengimplikasikan perlunya pendidikan pra- jabatan guru 
yang berorientasi pada pendidikan yang berbasis kemanusiaan, kebudayaan, dan agama 
dengan semangat keintelektualan dan profesionalisme kependidikan. 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa landasan 
filsafat pendidikan Pancasila merupakan azas pendidikan nasional yang menjadi basis 
pendidikan tenaga kependidikan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap aspek ontologi, 
epistemologi, antropologi, dan aksiologi Pancasila bagi mahasiswa kependidikan merupakan 
kewajiban yang mempunyai dampak langsung atau tidak langsung terhadap wawasan 
teoritik dan praktek pendidikan di sekolah atau di luar sekolah kelak. 

D. Kajian Fenomenologi; Manusia sebagai Animal Educandum 

Apakah manusia sebagai makhluk yang diciptakan Allah pada kedudukan yang paling 
mulia dibanding dengan makhluk lain, masih harus dididik ? Apa akibat jika dia tidak 
dididik? Dan apakah manusia dapat dididik? Pertanyaan-pertanyaan ini mengandung 
implikasi bagaimana perjalanan hidup manusia untuk mecapai kedudukan yang mulia, 
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sehingga status sebagai makhluk yang paling sempurna dapat dicapai olehnya. Marilah kita 
telusuri perjalanan hidup manusia sehingga membutuhkan terhadap pendidikan. 

1. Keperluan akan pendidikan. 

Apabila kita telusuri perjalanan hidup manusia dari mulai kelahirannya sampai 
dewasa dan akhir hayatnya, mengalami berbagai pertumbuhan dan perkembangan baik yang 
bersifat biologis, fisik, dan psikhis. Anak yang baru lahir dalam keadaan lebih lemah 
dibanding dengan anak hewan. Teori Bolk dalam Sikun Pribadi (1984; 125) mengemukakan 
teori retardasi, yang menyatakan bahwa manusia pada saat dilahirkan, berada dalam tahapan 
perkembangannya yang bukannya lebih, melainkan kurang dari hewan yang paling dekat 
dengan jenisnya. Ketika manusia dilahirkan, belum terspesialisasi kemahirannya. 
Sebagaimana Nietzsche menyatakan bahwa manusia adalah hewan yang “belum ditetapkan”. 
Hewan lahir dengan spesialisasi, manusia lahir dengan potensi. Dibandingkan dengan 
kelahiran hewan yang terdekat dengan jenisnya, manusia boleh dikatakan “lahir terlalu dini”, 
sebelum ia memiliki spesialisasi tertentu, sebelum ia dapat menolong dirinya sendiri, ia 
terlanjur dilahirkan. 

Dengan kondisi yang belum siap inilah yang dibekali dengan potensi, manusia 
berada dalam keadaan “perlu bantuan” dari pihak lain, sebab ia belum bisa menolong dirinya 
sendiri. Tanpa bantuan dari pihak lain, manusia tidak mungkin melangsungkan hidupnya. 
Bantuan tidak hanya berupa kehidupan fisiknya, tetapi bagi kehidupan psikhisnya dan 
kehidupan sosialnya, bahkan kehidupan moral dan keagamaannya. Bantuan yang diberikan 
oleh pihak orang dewasa atau lingkungan, bukan dalam waktu yang singkat, tetapi sampai 
seseorang dapat membantu dirinya sendiri untuk menentukan tujuan hidupnya sendiri atas 
pilihan-pilihan yang didasarkan pada landasan keyakinan, dan orientasi kehidupan pribadi 
dan profesi. 

Perjalanan panjang inilah yang didalamnya dilakukan berbagai kegiatan kehidupan 
yang salah satunya adalah pendidikan. Mengapa pendidikan sebagai salah satu saja dari 
keseluruhan kegiatan perkembangan manusia? Pendidikan dalam arti sempit adalah upaya 
peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan belajar yang dirancang secara 
ketat dan sistematis. Sedangkan dalam kehidupan manusia sebagian besar waktunya tidak 
dalam bentuk aktivitas yang semuanya dirancang dengan ketat dan sistematis. 
Pertanyaannya adalah, mana waktu yang lebih banyak dimanfaatkan oleh seseorang dalam 
hidupnya, apakah dalam pendidikan formal atau pendidikan yang informal dan non-formal ? 
Jika dia kurang mendapatkan kesempatan pendidikan pada masa mudanya, mungkin akan 
berbeda secara signifikan dengan seseorang yang sebagian besar waktunya digunakan dalam 
mengembangkan diri dan menyempurnakan diri dalam hidupnya. 

Berdasar pada uraian di atas, menunjukkan bahwa pendidikan adalah salah satu 
aktivitas manusia yang memberikan bantuan pada manusia lainnya dalam rangka memenuhi 
kebutuhan perkembangan dan kesempurnaan hidupnya, sehingga kegiatan ini merupakan 
kegiatan terpenting dalam kehidupan manusia. Jika pendidikan itu penting, apakah manusia 
harus dididik? Apa yang akan terjadi jika manusia tidak mendapatkan pendidikan? Dengan 
jelas, untuk mencapai kesempurnaan hidup tidak bisa hanya dilakukan dengan aktivitas rutin 
yang tidak meningkatkan kualitas hidup. Demikian pula, untuk dapat beradaptasi dan 
menguasai keterampilan hidup yang sederhana saja manusia membutuhkan pendidikan, 
apalagi dalam rangka menghadapi perubahan kehidupan yang sangat kompleks dan cepat 
dalam waktu yang relatif singkat, dibutuhkan pendidikan yang tidak sederhana dan 
tradisional, tetapi pendidikan yang multi dimensi, baik dari sudut budaya, sosial, teknologi, 
dan ilmu pengetahuan. Dampak dari kebutuhan pendidikan yang sangat fundamental dari 
manusia, akan meningkatkan derajat dan martabat kemuliaan manusia di muka bumi. 
Namun sebaliknya, apabila manusia tanpa pendidikan, maka manusia akan menempatkan 
dirinya pada derajat kehidupan yang rendah, bahkan mungkin akan banyak mengembangkan 
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potensi instingtifnya ke derajat yang lebih rendah atau sama dengan hewan. Uraian tersebut 
dilandasi pula oleh Alqura’n (Surat, 95 (Attin); ayat 4-6). 

2. Manusia sebagai Makhluk yang Dapat Dididik 

Pendidikan berlangsung dalam pergaulan, yakni pergaulan antara orang dewasa 
dengan subyek yang belum dewasa (dalam arti individual, sosial, moral, spiritual, ilmu dan 
teknologi). Pergaulan yang demikian, mengimplikasikan bahwa kehidupan manusia dalam 
pendidikan adalah sebagai gejala sosial. Artinya bahwa manusia dalam kehidupannya selalu 
berinteraksi dengan sesama atau bersama orang lain, dan sulit rasanya jika manusia 
dipisahkan dari manusia lain. Deskripsi ini menunjukkan bahwa manusia adalah sebagai 
makhluk sosial. Artinya jika manusia sebagai makhluk sosial, maka ia bisa dipengaruhi dan 
mempengaruhi manusia lain. Hal ini selaras pula dengan apa yang dikemukakan oleh 
MJ.Langeveld ( 1970; 61) yaitu,  

bila ada suatu pandangan tentang manusia yang tidak mengakui manusia sebagai 
makhluk sosial, maka hal itu berarti, bahwa pada hakekatnya manusia itu tidak dapat 
dipengaruhi, jadi tidak dapat dididik. Mungkin ia dapat dipaksa atau didresur, tetapi hal 
demikian bukan mendidik, dan tak mungkin ada ilmu mendidik. 

Apabila pandangan tentang manusia sebagai makhluk sosial menjadi suatu 
pandangan yang sangat penting, bukan berarti potensi individualitasnya menjadi diabaikan, 
namun demikian antara potensi individual dan sosial berkembang secara seimbang, sehingga 
pendidikan tidak hanya diarahkan ke salah satu potensi. Demikian pula terhadap pandangan 
bahwa manusia terdiri atas jasmani dan rohani (body and mind), dalam pendi- dikan tidak 
boleh dipisahkan. Kita mendidik ke seluruh anak, bukan pada kali ini mendidik jasmani 
(body), dan lain kali jiwa/rohani (mind). Henderson, (1964, 25) menyatakan;” We are not 
teaching disembodied minds. That an organism is a whole, and a whole which is more than 
the sum of its parts, is known as the organismic concept”. Sejalan dengan pemikiran di atas, 
manusia sebagai makhluk individual dalam perkembangannya tidak bisa dipisahkan dari 
lingkungannya, baik alam, sosial, maupun budayanya. Henderson selanjutnya menyatakan 
(1964; 25) bahwa “manusia itu ada dan menjadi apa, bukanlah hanya bergantung kepada 
pembawaan biologis dan perlengkapannya, melainkan juga dengan lingkungannya.” 
Lingkungan di mana seseorang berada bukanlah hanya lingkungan materi atau lingkungan 
fisik, melainkan juga lingkungan sosial dengan pengetahuannya yang telah terhimpun sejak 
lama, dengan kecakapannya, keterampilannya, keseniannya, cita-citanya, bahasanya, adat 
kebiasaannya, agamanya dan sebagainya. Lingkungan yang demikian hanya ada pada 
lingkungan kehidupan manusia, sehingga pendidikan juga merupakan lingkungan yang 
diciptakan secara sengaja dan terencana dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, 
Immanuel Kant dalam Henderson (1964; 26) menyatakan: “ Man can become man through 
education only. He is what education makes him”. Tentunya hal ini berkaitan erat dengan 
potensi yang dibawanya sejak lahir, baik yang berkenaan dengan perlengkapan jasmaniah 
maupun rohaniahnya. Kalau ia cacad otaknya, maka ia tak akan dapat mengembangkan 
intelegensi yang tinggi. Kalau ia tidak mampu berbicara, maka ia tak akan dapat belajar 
bicara lancar seperti orang biasa. 

Kajian di atas, walaupun belum mengungkap kajian dari seluruh aspek kehidupan 
manusia, telah ada gambaran bahwa manusia dapat dipengaruhi dan dapat dididik, artinya 
manusia  bisa berkembang potensi kemanusiaannya manakala ia hidup dalam lingkungan 
manusia, dan dengan potensinya ia mampu belajar dari apa yang ada di lingkungannya. 
Namun dalam kondisi yang masih lemah, ia masih perlu bantuan. Bantuan ini mungkin bisa 
diterima oleh anak, karena potensi yang dimiliki dirinya, ia ingin menjadi seseorang 
sebagaimana orang lain hidup yang disebut dengan prinsip “emansipasi’. Berdasar pada 
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alasan inilah bahwa manusia dapat dipengaruhi dan mempengaruhi, sehingga manusia dapat 
dididik dan juga mendidik diri sendiri ataupun orang lain. 

Langeveld, yang dikutip oleh MI. Soelaeman, (1984; 132) merumuskan manusia 
“sebagai “animal educable” yang perlu dididik agar ia dapat melaksanakan kehidupannya 
sebagai manusia, dan agar ia dapat melaksanakan tugas hidupnya secara mandiri.” Secara 
implisit, rumusan ini mencakup pula pandangan bahwa manusia itu adalah “hewan” yang 
dapat dididik. Sebab, bagaimana dapat dikatakan bahwa manusia itu perlu dididik, sekiranya 
tidak dilandasi oleh anggapan bahwa manusia dapat dididik. 

Keluarbiasaan kehidupan manusia, adalah dilengkapinya kehidupan -nya dengan 
berbagai perlengkapan yang tidak seluruhnya dimiliki oleh makhluk lain. Semua potensi 
mengandung hikmah baik yang terbaca ataupun tersembunyi, tergantung pada kadar dan 
derajat kesadaran manusia terhadap diri dan Penciptanya. Manusia, dengan intelektualnya 
memiliki kemampuan inisiatif dan daya kreasi yang secara esensi telah dimiliki bersama 
kelahirannya. Langeveld menyebutnya sebagai prinsip kemandirian, atau juga disebut 
sebagai prinsip emansipasi, dan ini termasuk pada prinsip individualitas yang dimiliki 
seseorang, yang mengimplikasikan bahwa manusia sebagai makhluk yang dapat dididik. 

Makhluk yang dapat dididik, mengimplikasikan pula bahwa hakikat manusia dapat 
mengenal nilai-nilai yang baik maupun yang buruk. Kemampuan mengenal yang baik dan 
yang buruk pada manusia terletak pada kata hati. Kata hati, dari susunan biologi manusia 
terletak di otak sebelah kanan, yang berkaitan dengan kemampuan mengenal kehalusan budi, 
seni, dan spiritualisme. Bertalian dengan pemahaman ini, Langeveld (1970; 74) menyatakan 
bahwa “manusia ialah suatu makhluk yang sanggup mengambil keputusan susila dan hidup 
sesuai dengan keputusan itu”. Agar anak dapat berbuat demikian, maka ia harus mengenal 
apa yang baik dan apa yang buruk, dan bahwa soal baik dan buruk bukan semata-mata soal 
konvensi (perjanjian) atau kehendak sewaktu. Oleh karena itu, kehendak dan pikiran tidak 
dapat dianggap obyek alam yang tunduk pada hukum alam tertentu. Manusia itu ialah 
makhluk sosial dan seorang individual, tetapi sebagai manusia ia menyatukan kedua hakiki 
itu dalam pribadinya yang ditentukan oleh norma sosial dan yang mempunyai nilai susila 
sendiri dalam tiap seginya yang dibedakan. Sifat-sifat individual yang tak mempunyai arti 
bagi kepribadian seseorang, tidak dapat menuntut pengakuan sosial. Sifat itu dibiarkan ada 
pada orangnya, tetapi tak boleh ia mempunyai peranan (mempengaruhi) atas hidup orang itu. 
Dengan demikian, pendidikan hendaknya ditujukan untukmemberi bantuan kepada anak 
didik, agar ia sanggup untuk menentukan diri sendiri dalam rangka kesusilaan, yang 
membiarkan pertanggungjawaban kepada manusia itu sendiri. 

Berkaitan dengan pernyataan tersebut, Kohnstamm, Gunning dll., yang dikutip oleh 
Langeveld (1970; 75) merumuskan pendidikan sebagai “pembentukan kata hati”, artinya, 
bahwa pendidikan  ialah pembentukan kesanggupan menentukan diri sendiri di lapangan 
kesusilaan oleh orang yang belum dewasa. Apabila kita telusuri uraian-uraian di atas, 
memberikan pemahaman pada kita bahwa untuk mencapai nilai yang demikian luhur, 
sehingga manusia dapat berbuat sesuai dengan nilai-nilai susila yang didasari kata hati yang 
teguh, maka mengandung makna bahwa manusia harus dididik, yaitu manusia sebagai 
makhluk yang perlu dididik. 

2.  Manusia sebagai Makhluk yang Perlu Dididik 

Pandangan bahwa manusia perlu dididik, mempradugakan akan adanya suatu 
pandangan tentang manusia sebagai makhluk yang dapat dididik. Akan tetapi sebaliknya, 
pandangan bahwa manusia dapat dididik tidak dengan sendirinya mengimplikasikan bahwa 
manusia perlu dididik. Apa memang seharusnya manusia harus dididik? Berdasarkan kajian 
tentang “manusia serigala”, yang di dalam peristiwa itu memunculkan asumsi bahwa 
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kelahiran anak manusia, belum menjamin seseorang akan hidup sebagai manusia. Untuk 
memungkinkan seorang bayi kelak hidup sebagai manusia dan melaksanakan tugas hidup 
kemanusiaan, ia perlu dididik dan dibesarkan dalam lingkungan kemanusiaan yang 
mempunyai nilai-nilai luhur kemanusiaan. Dengan perkataan lain, Driyarkara menyebutnya 
bahwa pendidikan adalah “memanusiakan manusia”. 

MI. Soelaeman (1984; 137) menyatakan bahwa “kesadaran manusia akan tugas 
hidupnya sebagai manusia, kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan, ternyata tidak dibawa 
sejak lahir”. Malahan hal ini tidak cukup hanya dipelajari sampai mengetahui. Mengetahui 
akan nilai-nilai tidak dengan sendirinya menimbulkan yang bersangkutan bertindak sesuai 
dengan nilai-nilai yang diakuinya. Harus dibiasakan lebih dahulu untuk mampu 
melaksanakannya. Akan tetapi ternyata pula bahwa kemampuan untuk berbuat sesuai 
dengan nilai yang diketahuinya itu tidak pula menjamin bahwa yang bersangkutan mau 
melaksanakannya. Dengan menggunakan pemikiran Bloom, bahwa masalah nilai-nilai 
kemanusiaan tidak hanya bergerak di bidang kognitif dan psikomotor, akan tetapi juga – dan 
untuk perealisasiannya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab – harus sampai 
menjangkau bidang afektif. 

Konsekuensi apa, apabila asumsi bahwa manusia sebagai makhluk yang perlu 
dididik ini diingkari?  Ada beberapa alternatif konsekuensi pengingkaran, sebagaimana 
dikemukakan oleh MI. Soeleman (1984; 138), yaitu: 

a) Manusia dilahirkan dalam keadaan dewasa, artinya ia telah siap bertindak secara mandiri 
dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas hidupnya. Dalam kenyataan 
tidak pernah terjadi dalam kehidupan di dunia ini.. 

b) Kemampuan untuk hidup sebagai manusia dan melaksanakan hidupnya secara mandiri 
dan bertanggung jawab diperoleh manusia melalui pertumbuhan dan perkembangan dari 
dalam, dan cukup mempercayakan pada dorongan-dorongan insting. Pada kenyataannya 
tidak demikian. 

c) Kehidupan manusia tidak harus selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan cukup hidup 
secara instingtif dan mengikuti dorongan-dorongan nafsu belaka. Inipun tidak selaras 
dengan tuntutan hidup manusiawi. 

Dengan demikian, untuk mencapai derajat martabat kehidupan manusia yang luhur, 
tidak ada upaya lain kecuali dengan upaya pendidikan dan pengakuan serta keyakinan bahwa 
“manusia sebagai makhluk yang perlu dididik”. Pandangan ini selaras dengan pandangan 
Islam yang didasarkan pada hadits Rasulullah yang menyatakan: “Didiklah anak-anakmu 
untuk masa depannya, sesungguhnya mereka adalah generasi yang berbeda dengan jaman 
kalian”.  

Pembahasan tentang hakekat pendidikan akan menggunakan pendekatan dari sudut 
manusia sebagai ‘animal educandum’. Ada beberapa prinsip dasar yang dikembangkan dari 
pendekatan ini, dari mulai pembahasan hakekat anak sejak dilahirkan, kemungkinan 
pendidikan dan keragaman berbagai anak manusia. 

1) Perlunya Pendidikan 
Pendidikan telah lahir dalam kehidupan manusia sejak adanya manusia, entah 

berapa abad yang lalu mendahului kehadiran kita sekarang ini.  Banyak orang mengecam 
pendidikan sebagai biang keladi yang menyebabkan kemerosotan ekonomi, kemerosotan 
ahlaq, kemerosotan kualitas hidup dan lain sebagainya. Tetapi, hingga dewasa ini belum ada 
yang mengusulkan agar pendidikan di singkirkan atau dihilangkan dari perikehidupan 
manusia. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan diperlukan oleh manusia. Mengapa 
pendidikan itu perlu bagi manusia, tetapi tidak perlu bagi tanaman ?.  

Kiranya akan lebih tepat apa bila kita bertanya kepada diri kita sendiri sebagai 
manusia, mengapa pendidikan itu perlu. Secara tersirat, jawabannya akan pula menjawab 
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pertanyaan mengapa binatang dan tanaman tidak perlu pendidikan. Perlunya pendidikan bagi 
manusia karena manusia adalah mahluk biologis yang khas sebagai mahluk spiritual 
(Rohaniah). 

Secara singkat, dapat dikatakan, bahwa masa kanak-kanak atau masa muda adalah 
masa yang liat, masa pertumbuhan, yang berlangsung didalamnya proses penyesuaian diri 
terhadap lingkungan dalam bentuk yang paling sempurna. Proses tersebut dinamai 
pendidikan. Jadi pendidikan tidak lain merupakan proses penyesuaian diri seseorang yang 
paling sempurna terhadap lingkungan, yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu 
selama masa muda.  

Uraian di atas, menggambarkan secara positif perlunya pendidikan bagi anak 
sebagai mahluk biologis yang dilahirkan tidak berdaya, sehingga memerlukan bantuan untuk 
dapat hidup mandiri. Perlunya pendidikan dapat pula dijelaskan secara negatif. Anak sebagai 
mahluk biologis yang dilahirkan tidak berdaya, apa bila dibiarkan tanpa bantuan manusia 
lain akan mati atau menjadi manusia yang hidup instingtif. 

Agar manusia dan kemanusiaan tidak musnah, maka manusia yang dilahirkan harus 
diberi bantuan, dan pendidikan merupakan salah satu bentuk bantuan yang dapat 
menyelamatkan manusia dan kemanusiaan atau peradaban. Tetapi harus diingat bahwa 
bantuan tersebut tidak boleh berlebihan, sebab kalau berlebihan anak menjadi orang yang 
terus bergantung, tidak pernah dapat mandiri, tidak dapat dewasa dalam berfikir, tidak 
mampu hidup secara sosial, tidak menyatakan emosi dan moral, dengan ciri ciri seperti yang 
telah diuraikan diatas.  

Pendidikan adalah usaha sadar memberi bantuan yang terbatas dalam arti waktu dan 
pencapaiannya. Pendidikan memang berlangsung seumur hidup, tetapi tidak berarti semua 
saat dalam seumur hidup itu harus diisi dengan pendidikan, sehingga tiada saat tanpa 
pendidikan. Pendidikan bukanlah satu satunya kegiatan hidup manusia, tetapi hanya salah 
satu dari padanya. Manusia harus bernafas, beristirahat, bekerja, bergaul, berdo’a dan harus-
harus yang lainnya. Dengan demikian, memang pendidikan berlangsung seumur hidup, 
tetapi berlangsung pada saat-saat tertentu saja, bila mana diperlukan, dan harus intensif pada 
masa muda yang cukup panjang apa bila dibandingkan dengan masa muda hewan. 

Pendidikan tidak dapat mengabaikan faktor kuantitas dan kualitas otak yang dimiliki 
oleh anak manusia. Dengan kata lain, pendidikan harus bertumpu pada dasar-dasar biologis, 
di samping dasar-dasar psikologis, dasar dasar sosiologis dan dasar dasar filosofis, karena 
manusia bukan hanya sebagai mahluk sosial dan mahluk rohaniah, tetapi pertama-tama lahir 
dan hidup sebagai mahluk biologis. 

2) Peradaban Tidak Otomatis Menjadi Milik Anak Manusia 

“Keunggulan umat manusia dari dunia binatang terletak dalam kerohaniannya, yang 
diwujudkan dalam peradabannya, yang berisi ilmu, seni dan cita-citanya. Peradaban sebagai 
bagian kumulatif dari kebudayaan adalah merupakan hasil daya upaya kognitif, afektif dan 
konatif manusia dalam menyatakan kemanusiaannya yang berlangsung sepanjang sejarah 
hidup manusia selama berabad-abad. Antara anak yang lahir sebagai mahluk biologis tak 
berdaya dengan peradaban terdapat jarak. Anak manusia tidak segera dapat memasuki 
peradaban, dan peradaban tidak segera berfungsi dalam kehidupan anak. Peradaban tidak 
datang dan bersemayam dengan sendirinya dalam diri anak manusia sebagai mahluk 
biologis” (Hugo F. Reading, A Dictionary of Sosial Sciences; 36). 

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa anak sebagai mahluk biologis harus dibantu 
agar dapat meraih peradaban yang diwariskan oleh generasi sebelumnya. Salah satu bentuk 
bantuan generasi lama kepada anak sebagai mahluk biologis dalam meraih peradaban 
sehinga hadir, bersemayam dan berfungsi dalam diri anak adalah melalui pendidikan. Oleh 



31 

 

akrena peradaban manusia modern (homo sapiens) adalah kompleks, maka peraihan itu tidak 
dapat berlangsung segera, tetapi memerlukan waktu yang cukup lama, dan seperti telah 
diutarakan dalam uraian terdahulu, bantuan raihan peradaban tersebut berlangsung hampir 
setengah dari usia manusia.  Jadi peradaban tidak punah, perlu ada pendidikan yang 
mengkonservasi, mempresentasi, dan mengembangkan peradaban yang telah ada. 

Tanpa pendidikan, peradaban tidak pernah diperkenalkan oleh generasi lama, 
sehingga tidak pernah berlangsung internalisasi peradaban oleh anak. Tanpa pendidikan 
anak tidak belajar; mengenali, memahami, memilih, mengekspresikan / mengamalkan, dan 
menguatkan peradaban yang menjadi lingkungan rohaniah umat manusia. 

Apabila tidak pernah terjadi internalisasi peradaban oleh anak dengan bantuan 
generasi lama sebelumnya, maka anak akan tetap menjadi orang yang hidup sebagai mahluk 
biologis, yang hanya dikendalikan oleh insting murni, sehingga tidak hidup dalam 
keberadaban, tetapi hidup dalam kebiadaban. Dengan demikian, pendidikan adalah 
transformasi keperadaban anak dalam bentuk internalisasi peradaban manusia dalam diri 
pribadi sehingga menjadi peradaban diri pribadi yang mampu menjadi pedoman hidupnya. 
Dalam internalisasi peradaban, sebagai bentuk transformasi dalam pendidikan, berlangsung 
proses sosio-psikologis, yaitu sosialisasi anak dan personalisasi peradaban. 

3) Kemungkinan Pendidikan 

a) Anak Manusia Tak Berdaya Tapi Potensial 

Uraian di atas menunjukkan bahwa pendidikan adalah perlu, baik ditinjau dari fakta 
bahwa anak manusia dilahirkan tak berdaya dan peradaban umat manusia tidak dengan 
sendirinya dapat memasuki kehidupan anak. Sekarang pertanyaannya, apakah pendidikan itu 
di samping perlu juga mungkin?. Mengapa pertanyaan ini timbul, karena kenyataan 
menunjukkan bahwa sesuatu yang harus atau perlu itu tidak dengan sendirinya dapat atau 
mungkin dapat dicapai.  

Pendidikan sebagai bantuan mungkin dapat diterima oleh anak manusia yang 
dilahirkan sebagai makhluk biologis dengan membawa potensi untuk dapat melakukan 
perubahan dalam dirinya. Anak manusia dilahirkan melalui persalinan sebagai mahluk 
biologis yang tak berdaya, dan liat atau mempunyai plastisitas yang besar untuk mengalami 
perubahan dalam dirinya. Pertanyaannya, mengapa anak manusia mempunyai plastisitas 
yang lebih besar dari orang utan, apa lagi kalau dibandingkan dengan anak monyet, anak 
ikan, anak anjing, anak kelinci, terlebih-lebih dengan tunas pohon kelapa. 

Pertama-tama, plastisitas anak manusia disebabkan karena anak manusia modern 
(homo sapiens) memiliki otak besar (celebrum) yang lebih besar dari jenis mamalia lainnya, 
dan juga manusia pertama seperti ‘Phitecantropus Erectus”. Manusia modern mempunyai 
celebrum yang mencapai tingkat paling besar dalam jumlah zat jaringan otaknya, dan juga 
lebar lapisan otaknya. 

Faktor biologis tersebut mempunyai arti penting bagi pendidikan. Makin bertambah 
besar isi otak besar, makin bertambah pula kemampuan otak untuk mengendalikan tubuh. 
Pusat syaraf hewan purba meskipun kecil sudah cukup mampu mengendalikan badannya 
yang besar. Kekurang mampuan mengendalikan tubuh terutama tidak terletak pada 
menggerakkan tubuh sesuai dengan dorongan, tetapi terletak pada kemampuan menyusun 
konsep tentang apa yang sebaiknya dilakukan. Tikus yang hidup sekarang mempunyai otak 
yang lebih besar dari pada seekor cecak, meskipun demikian, tikus hampir tidak dapat 
mengendalikan dirinya lebih baik dari pada cecak. Rata-rata berat otak laki-laki adalah 49 
ons, sedangkan wanita rata-rata 44 ons. Meskipun demikian,  laki-laki tidak dapat 
mengontrol tubuhnya secantik yang dapat dilakukan oleh wanita. Jadi, apakah signifikansi 
atau pengaruh besarnya celebrum pada tingkah laku?. 
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Semua percobaan tentang otak besar dewasa ini menunjukkankan bahwa fungsi 
belahan otak besar (hemiphraera) berhubungan dengan perbuatan sadar atau perbuatan yang 
bertujuan, dan tidak berkenaan dengan perbuatan yang bersifat spontan (refleks). Pusat 
syaraf hewan yang lebih tinggi bekerja dengan kesadaran, mempergunakan cara-cara baru 
dan memberikan  jawaban terhadap perangsang yang terpisah dan yang akan datang.  Pusat 
syaraf hewan yang lebih rendah menerima warisan berupa refleks dan insting. Sedangkan 
pusat syaraf hewan yang lebih tinggi mewarisi interaksi antara insting yang berusaha muncul 
dengan usaha menyesuaian diri kepada situasi-situasi baru. Pertambahan isi otak besar bagi 
pusat syaraf hewan yang lebih tinggi berarti mengubah hidup berdasarkan insting menjadi 
hidup yang lebih rasional. Otak besar adalah gudang penyimpanan pengalaman individu. 
Berdasarkan pengalaman tersebut muncullah pertimbangan, dan karena itu, reaksi-reaksi 
terhadap rangsangan tersirat adanya tujuan. Hal ini memungkinkan individu belajar, sebagai 
suatu penambahan kemampuan dari insting yang bersifat pembawaan. Manusia adalah 
mamalia tertinggi, tidak mempunyai insting yang lebih besar, karena mempunyai jaringan 
otak besar yang lebih besar, sehingga dapat menunda atau mengendalikan spontanitas reaksi 
terhadap perangsang, dapat belajar dari pengalaman masa lampaunya,  dapat menyesuaikan 
dirinya pada situasi-situasi baru dan dapat menciptakan reaksi-reaksi baru dan penuh 
pertimbangan sesuai dengan tingkat pertumbuhan seseorang. 

Dengan demikian, otak besar yang makin bertambah besar pada jenis mamalia 
mengandung arti adanya kemungkinan pendidikan. Selanjutnya sangat besar 
kemungkinannya jika manusia dapat menerima pendidikan dari semuanya adalah karena 
manusia yang makin besar isi otak besarnya. Jadi anak manusia modern mempunyai 
kemungkinan menerima pendidikan yang jauh lebih besar dari pada anak genus homonoide 
lainnya, yaitu phitecantropus dan austrapithacienae, apa lagi dengan anak mamalia lainnya. 
Hal ini mengandung arti bahwa hanya pada manusia sajalah otak besar berkembang 
mengarah kepada kemungkinan pendidikan yang lebih besar, ketidak-terbatasannya. Dengan 
demikian, manusia adalah hewan yang sangat besar kemungkinannya untuk dididik.  

Pembahasan tentang hubungan antara fakta bilogis pertama dengan fakta pola 
penyelenggaraan pendidikan menunjukkan, bahwa antara titik pandangan biologis dan 
kependidikan terdapat hubungan yang lebih bersifat koindesidensi atau kesamaan dari pada 
antagonisme atau pertentangan. Pendidikan, pertama tama dapat dibataskan secara 
fungsional dari sudut pandangan biologis. Pikiran berserta tubuh, adalah subyek pendidikan, 
adalah tambahan yang berguna bagi organisme. Pendidikan memberikan kondisi-kondisi 
sedemikian rupa sehingga memungkinkan manusia bereaksi terhadap dunia luar, dengan 
suatu cara yang berguna. Melaui suatu pengatur perangsang, pendidikan menghasilkan 
perubahan otak sedemikian rupa, yang menjamin reaksi-reaksi terhadap dunia selanjutnya 
berjalan lancar. Secara biologis, pendidikan adalah pembentukan kebiasaan-kebiasaan reaksi 
atau perangsang yang sesuai. Sehubungann dengan hal ini  Adam Sedgwick, antara lain 
menyatakan sebagai berikut: “pendidikan tidak lebih dari pada respons dari organisme yang 
hampir mencapai kematangan terhadap perangsang luar”. 

Faktor biologis kedua, mengapa pendidikan itu mungkin, karena otak adalah organ 
fikiran yang memberi kemungkinan besar untuk menyesuaikan diri dalam berinteraksi 
dengan lingkungannya. Otak sebagai organ fikiran memungkinkan anak manusia tumbuh 
dan berkembang menjadi mahluk yang hidup tidak semata-mata diatur oleh insting, tetapi 
fikiran mengatur insting untuk menjadi kemampuan yang tidak semata-mata dialami tetapi 
menjadi kesadaran melakukan pertimbangan. 

b) Keragaman dan Kelebihan 

Setiap anak manusia dilahirkan dengan pembawaan yang berbeda-beda, dan 
menerima pengaruh lingkungan yang tidak selamanya sama dengan anak lainnya. Hal ini 
menyebabkan perbedaan orang dalam mencapai kedewasaan. Perbedaan antar orang 
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memungkinkan seseorang dapat belajar dari orang lainnya. Perbedaan antara orang dapat 
terjadi secara keseluruhan atau hanya pada aspek-aspek tertentu saja. Perbedaan orang dapat 
terjadi dalam kesempurnaan itu, dan dalam kemampuan mental, yaitu dalam sikap hidup, 
penguasaan pengetahuan dan keterampilan. 

Perbedaan antar orang dapat merupakan kelebihan atau kekurangan. Perbedaan 
tersebut akan merupakan kelebihan apa bila perbedaan tersebut menampilkan kesempurnaan 
jasmani, keluasan dan kedalaman kehidupan kejiwaan yang melebihi dari pada apa yang 
dimiliki orang lain. Sebaliknya, perbedaan itu merupakan kekurangan apabila menampilkan 
kekurang-sempurnaan jasmani, keluasan dan kedalaman kehidupan kejiwaan yang kurang 
dari pada yang dimiliki orang lain. 

Kelebihan fisik/mental yang dimiliki seseorang memberi kemungkinan pada dirinya 
untuk mempunyai pengaruh kepada orang lain. Kekurangan fisik atau mental yang dimiliki 
seseorang memberi kemungkinan pada dirinya kebutuhan untuk mengatasi kekurangannya. 
Kelebihan fisik atau mental yang dimiliki seseorang memungkinkan orang lain untuk 
berlajar dari padanya, meskipun dia sendiri tidak secara sadar mempergunakan kelebihannya 
untuk mempengaruhi orang lain. Hal ini mengandung arti, bahwa secara potensial orang 
yang memiliki kelebihan fisik atau mental mempunyai kemungkinan untuk secara sadar 
mempengaruhi orang lain agar belajar sehingga dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan 
untuk dapat lebih sempurna. Dengan kata lain, orang yang mempunyai kelebihan fisik atau 
mental mempunyai kemungkinan dapat melakukan pendidikan terhadap orang yang 
membutuhkannya.  

Dalam pendidikan terkadung makna memberi. Seseorang hanya dapat memberi 
apabila mempunyai kelebihan dari orang lain. Tanpa ada kelebihan tidak ada yang dapat 
diberikan. Orang dewasa karena usianya telah mencapai kematangan fisik, baik dalam 
struktur maupun dalam fungsi organ-organnya. Dalam struktur, orang dewasa telah 
mencapai bentuk yang relatif stabil, sehingga memungkinkan dirinya dapat seimbang, serasi, 
dan selaras dalam bertingkah laku. Dalam fungsi organ-organ tubuh orang dewasa telah 
mencapai kematangan dalam melakukan fungsi-fungsi fisiologis yang sempurna, sehingga 
organ-organ dapat menjalankan fungsi-fungsi fisiologis secara terorganisasi dan mampu 
melakukan penyesuaian diri secara tepat dalam lingkungan yang berbeda-beda baik hidup di 
lingkungan sosial maupun spiritualnya. 

Kematangan dalam segi fisik, sosial, emosional, intelektual dan moral tersebut 
merupakan kelebihan orang dewasa terhadap anak dan secara potensial memungkinkan 
dirinya untuk melakukan pendidikan, yaitu memberikan bantuan kepada anak yang secara 
potensial perlu bantuan orang lain, agar dirinya secara berangsur-angsur dapat belajar hidup 
sebagai manusia beradab. Dengan demikian, pendidikan itu mungkin bukan saja karena anak 
secara biologis mungkin mengalami perubahan-perubahan, tetapi juga orang dewasa karena 
usia dan pengalamannya memungkinkan memberi bantuan kepada anak yang secara biologis 
mungkin dididik. 

Berdasarkan uraian diatas, pemahaman terhadap konsep hakekat manusia dan 
pendidikan secara mantap, akan mempunyai dampak terhadap penghayatannya pada tugas-
tugas, memahami hakekat anak didik yang memerlukan bantuan bimbingan, pengajaran, 
dan/atau latihan, dan penyikapan terhadap profesi yang akan diembannya kelak. Hal tersebut 
merupakan kompetensi dari Pedagogik dan sekaligus kompetensi kepribadian, profesional 
dan sosial yang hendaknya dimiliiki seorang caon guru/pendidik.   
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Kesimpulan 

Pedagogik bukanlah sebuah ilmu yang hanya berkonsentrasi pada aspek 
pembelajaran saja, tetapi aspek-aspek yang berkaitam dengan nilai-nilai yang 
menjadi landasan mengapa pembelajaran itu perlu dilakukan adalah menjadi 
landasan normatif pendidikan. Begitu pula telaahan yang berkaitan dengan nilai 
sosial, kultural, spiritual, dan filosofikal menjadi kajian yang lengkap terhadap 
pendidikan, sehingga pedagogik sebagai ilmu otonom melakukan tilikan dan kajian 
terhadap pendekatan dari keilmuan lain dengan cara fenomenologi dan hermeneutik, 
yang berbeda dengan kajian ilmu lain yang lebih berwarna neo-positivistis dan 
pragmatis. 

Pedagogik di Indonesia membawa warna yang khas selaras dengan nilai-nilai 
yang berkembang, baik aspek sosial-kulturalnya, landasan filsafat Pancasila, suasana 
dan iklim keberagamaannya, dan tradisi keilmuan/akademik di lembaga pendidikan 
ataupun di masyarakat yang masih belum berkembang. 

Dengan demikian, etno-pedagogik berbasis Pancasila adalah kajian 
pedagogik yang dilandasi oleh nilai-nilai yang terkandung dalam filsafat bangsa 
yang memiliki kajian dan tatanan nilai universal, sehingga praktek pendidikan di 
sekolah selayaknya melakukan revitalisasi terhadap landasan keilmuan pendidikan 
sebagai rambu-rambu dalam praktek pembelajaran yang mendidik.  
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ABSTRACT 

Since its independence, Indonesia Nation had try to establish National Education 
System.  Many efforts had been conducting to improve educational qualities.  But 
some crisis happened to Indonesia nation, especially moral or values crisis.  It is 
may be there is some thing wrong in our education.  What is the root of this 
problem, and what we have to do to solve the problem?   
In world civilization, philosophies and religions had been providing man with a 
system of ideas that give complete picture abaout man, nature, and man place in 
the universe.  Eventhough this system of ideas had been apearing, it can be 
“collapse”, marginalized even rejected and changed by others ideas that 
“antimetaphisics” from age of 19th.  Even there are ideas from age of 17th

Reflection results on reality as describe above explain that the root of problem we 
face, consciously or unconsciously laid on “collapsed” of construction of 
metaphisical ideas or exclusion to certain metaphisical ideas.  Metaphisical ideas 
that to be the the cause of the crisis need our reconstruction.  It is because 
“education will not help us except give some place to metaphisics.”  

.   

 
 

A. Pendahuluan 
Karl Jaspers menyatakan bahwa “ada sebagai manusia adalah menjadi manusia” 
(Fuad Hassan, 1973). Adapun untuk menjadi manusia ia perlu dididik dan 
mendidik diri, sebab “manusia dapat menjadi manusia hanyalah melalui 
pendidikan”. Demikian Immanuel Kant menyatakan dalam teori pendidikannya 
(Henderson, 1959). 
 
Dalam uraian di atas kita melihat betapa pentingnya pendidikan bagi 
kelangsungan eksistensi manusia yang ideal. Selain di dalam keluarga dan 
masyarakat,  pendidikan dilaksanakan pula secara formal di sekolah. Dalam 
sejarah peradaban, kiranya tak ada peradaban yang lebih banyak mengeluarkan 
tenaga dan anggaran untuk pendidikan daripada peradaban Barat. Sejak 
kemerdekaannya bangsa Indonesia pun telah berupaya membangun sistem 
pendidikan nasional. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan 
pemerataan dan mutu pendidikan, namun demikian belakangan ini krisis 
peradaban telah menimpa sebagian besar umat manusia, di Barat maupun di 
negara kita. Realitas sosial yang kita alami dikatakan para pakar sedang 
mengalami krisis multi dimensi, utamanya krisis nilai dan moral.  
Pendidikan telah diupayakan tetapi krisis menimpa bangsa kita juga. Sehubungan 
dengan ini boleh jadi ada sesuatu yang salah dalam pendidikan. Apakah akar 
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masalah yang kita hadapi ini, dan apa yang harus kita lakukan untuk 
mengatasinya?  
 
B. Idea Anti Metafisika sebagai  Penyebab Krisis  
Disadari ataupun tidak disadari, praktek dan studi pendidikan hakikatnya selalu 
dilaksanakan dengan mengacu kepada landasan tertentu. Schumacher (1994) 
menyebut landasan tersebut sebagai “pusat” yang telah dibangun atau terbangun 
pada diri individu. “Pusat” ini tiada lain adalah suatu sistem idea yang tertib 
mengenai manusia dan dunia, yang dijadikan acuan dan memberi arah usaha-
usaha individu.  
 
Filsafat tradisional telah menawarkan sistem idea untuk pedoman hidup dan 
menafsirkan dunia. Thomas Kuhn mengemukakan: “Filsafat yang disusun orang 
Yunani adalah usaha tunggal  akal budi manusia untuk menafsirkan sistem tanda-
tanda dan dengan demikian mengaitkan manusia pada dunia, dunia sebagai 
keseluruhan di mana dia mendapat suatu tempat”. Demikian pula agama telah 
memberi manusia suatu sistem idea yang memberi gambaran lengkap mengenai 
manusia, alam semesta, dan tempat manusia di dalam kesemestaan. Namun 
demikian belakangan ini sistem idea tersebut “runtuh”, tersudutkan bahkan ditolak 
dan diganti dengan idea-idea lain yang “anti metafisika” yang berasal dari abad 
ke19 (Schumacher, 1994). Bahkan ada pula idea idea yang berasal dari abad ke 
17. Idea-idea yang dimaksud  antara lain: 
• Idea Evolusi (Evolusionisme). Evolusionisme mengajarkan bahwa bentuk-

bentuk yang tinggi - termasuk manusia - berkembang dari bentuk-bentuk yang 
lebih rendah, sebagai suatu proses alam yang otomatis. Dalam ajaran ini 
terkandung idea persaingan, seleksi alam dan the survival of the fittest. 
Sebagaimana dikemukakan Donald J. Butler (1968), menurut Evolusionisme 
alam semesta menjadi ada dengan sendirinya, berkembang dari alam itu 
sendiri.  Evolusionisme tidak mengakui adanya Creative Cause atau 
Personality, yaitu Tuhan YME. 

• Idea bahwa agama, filsafat, dan bentuk-bentuk tinggi kehidupan manusia 
lainnya hanyalah tambahan yang diperlukan proses kehidupan material, 
hanyalah suatu bangunan untuk menutup-nutupi dan memajukan kepentingan-
kepentingan ekonomi. 

• Idea yang menganggap semua bentuk-bentuk tinggi kehidupan manusia itu 
hakikatnya adalah – sebagaimana tafsir Freud -  getaran gelap (dorongan) dari 
bawah sadar dan menerangkan semua itu terutama sebagai akibat dari 
keinginan dari masa kanak-kanak dan awal remaja yang tak terpenuhi. 

• Idea Relativisme, yang menolak segala yang mutlak, melarutkan segala norma 
dan ukuran, serta menenggelamkan kebenaran, nilai atau tujuan hidup   ke 
dalam pragmatisme atau utilitarianisme.  

• Idea bahwa pengetahuan adalah kekuasaan dan manusia akan menjadi  para 
tuan dan para pemilik alam. “Knowledge itself is power” said Francis Bacon 
(1561-1662), and Descartes (1596-1650) promised men to become “masters 
and possessors of nature” (Schumacher, 1980).  
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• Idea Positivisme yang berkeyakinan bahwa pengetahuan yang benar hanya 
dapat diperoleh melalui metode-metode sains, dan karena itu pengetahuan 
sejati hanyalah pengetahuan yang  berdasarkan fakta-fakta empiris. 
Positivisme semata-mata hanya tertarik pada know-how, menolak 
kemungkinan adanya pengetahuan yang obyektif mengenai arti dan tujuan, 
serta mengaharuskan ilmu bebas nilai.  

 
Sifat dari idea-idea di atas adalah bahwa idea-idea tersebut menganggap diri 
sebagai idea yang bersifat universal. Selain itu idea-idea tersebut menyatakan 
bahwa apa yang dianggap sebagai “bentuk yang lebih tinggi” sesungguhnya tak 
lain daripada  suatu manifestasi yang lebih luas dari “bentuk yang lebih rendah”. 
Karena itu manusia – seperti halnya seluruh alam semesta – tak lain dari pada 
kumpulan atom yang kebetulan saja. Antara manusia dan batu hanya ada 
perbedaan semu saja. Sebab itu tak ada gunanya menyatakan bahwa orang harus 
berupaya mencapai “yang lebih tinggi” daripada “yang lebih rendah” karena tidak 
ada arti yang dapat ditangkap dari konsep yang sangat subyektif seperti “yang 
lebih tinggi” dan “yang lebih rendah”.  
 
Seperti dinyatakan Schumacher, idea-idea dari abad ke-19 itu telah berurat 
berakar pada hampir seluruh manusia Barat. Riset-riset sains dilakukan dengan 
metode-metode yang berlandaskan kepada Positivisme. Demikian pula riset-riset 
di luar sains termasuk dalam  bidang pendidikan menggunakan metode-metode 
sains. Maksudnya tiada lain agar dihasilkan pengetahuan (teori, hukum, dsb.) 
yang sejati, bebas nilai, dan dapat membebaskan manusia (masyarakat) dari 
keterbelengguannya dari segala yang ada di luar dirinya, dari keirasionalannya. 
Auguste Comte meyakini bahwa Positivisme adalah tahapan terakhir dan tertinggi 
dari pemikiran manusia, dan tugas sains dalam tahap ini adalah menjadikan dunia 
ini aman bagi manusia. Tahapan teologi dan tahapan metafisik lewatlah sudah 
(Titus, 1979).   Metafisika dicampakkan, lebih dari itu sebagaimana dikemukakan 
Odo Marquard: bukan hanya metafisika, bahkan filsafat secara keseluruhan 
dipandang sudah tidak kompeten lagi” (F. Magnis suseno, 1992).  
 
Positivism dan scientism telah merasuki studi pendidikan dan ini tentunya 
berimplikasi terhadap praktek pendidikan.  Makna pendidikan direduksi sebatas 
pengajaran; praktek pendidikan yang hanya didasarkan atas sistem pengetahuan 
(ilmu) dan teknologi sebagai hasil riset yang positivistic mengakibatkan praktek 
pendidikan menjadi cenderung mekanistik, tidak mendalamnya pelajaran 
diajarkan dan tidak adanya kesadaran metafisik, praktek pendidikan identik 
dengan pengajaran dan atau latihan untuk memperoleh know-how tanpa kearifan 
mengapa dan untuk apa sesunguhnya hal tersebut (Schumacher, 1994). Hasilnya 
adalah: kurangnya unifikasi dalam pengalaman yang diterima para siswa atau 
mahasiswa (Titus, 1979), terkotak-kotaknya manusia sesuai dengan pendidikan 
spesialisasinya, sehingga satu sama lain mengalami hambatan dalam 
berkomunikasi; munculnya ancaman bahaya besar karena penguasaan know-how 
tanpa kearifan dapat digunakan untuk merusak (Schumacher, 1994); dan 
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terpetiklah krisis nilai (Theo Huijbers, 1986) serta krisis antropologis (Martin 
Buber, 1959).  
 
Menolak metafisika (filsafat) juga agama – sebagaimana dideklarasikan oleh 
August Comte – dan dengan hanya mementingkan idea-idea  Positivism dalam 
riset termasuk riset pendidikan, ternyata hasilnya (teori-teorinya) tidak mencukupi 
untuk dijadikan landasan dan arah (“pusat”) pelaksanaan hidup dan praktek 
pendidikan. Sebagaimana diungkapkan Max Horkheimer bahwa teori yang 
dilandasi idea-idea tersebut ternyata gagal dalam membebaskan dan memajukan 
masyarakat (Sindhunata, 1982). Tampaklah bahwa krisis yang melanda manusia 
berakar pada kekeliruan dalam bentuk penolakan terhadap metafisika, atau lebih 
tepat dikatakan karena penolakan terhadap idea-idea metafisis tertentu.  Apakah 
hal ini juga  berlaku bagi kita - yang notabene beragama dan menganut Pancasila?  
Sudahkah riset atau studi  dan praktek pendidikan yang kita lakukan mengacu 
kepada “pusat” idea-idea metafisika – Pancasila dan agama ? Melalui introspeksi  
kiranya jawaban itu sudah ada pada diri kita masing-masing.  
 
C. Idea Metafisika untuk Solusi  
Hasil refleksi terhadap realitas sebagaimana diutarakan di muka menunjukkan 
bahwa akar permasalahan munculnya krisis yang kita hadapi terletak pada 
“diruntuhkannya” bangunan idea-idea metafisika atau penolakan atas idea-idea 
metafisik tertentu. Sebab itu,  solusi yang diperlukan juga metafisika. Idea-idea 
metafisika penyebab krisis perlu kita rekonstruksi mengingat  “pendidikan tidak 
akan menolong kita jika tidak memberikan tempat pada metafisika” (Schumacher, 
1994). 
 
Idea-idea untuk solusi yang ditawarkan antara lain: 
• Idea Creasionisme. kita memang mengakui adanya proses evolusi di alam ini,  

tetapi adanya alam semesta  bukanlah semata-mata hasil evolusi dari alam itu 
sendiri tanpa Pencipta, melainkan hasil ciptaan suatu Creative Cause atau 
Personality yaitu Tuhan YME. (J. Donald Butler, 1968).  

 
• Idea tentang dunia yang memiliki  tingkatan eksistensi atau “levels of being”. 

Idea evolusionisme mengajarkan mata rantai atau tingkatan eksistensi dengan  
dimulai dari tingkatan terendah yang berkembang ke arah tertinggi, yaitu 
tingkatan: pelikan – tumbuhan – khewan – manusia. Dalam konteks ini 
manusia merupakan pendatang kemudian yang  berada di puncak tangga 
evolusi. Padahal sesungguhnya terdapat ketaksinambungan ontologik 
(ontological  discontinuity) atau suatu lompatan di dalam tingkatan eksistensi. 
Sejalan dengan idea Creasionisme, kita mestinya memahami rantai eksistensi 
dengan bertolak dari yang ilahiah (Tuhan YME sebagai Pencipta)  dan melihat 
tingkatan eksistensi itu terdiri atas  manusia – khewan – tumbuhan – dan 
pelikan, yang mana setiap tingkatan eksistensi tersebut sangat berbeda-beda 
mengingat adanya ontological discontinuity.  
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• Idea tentang Hakikat Manusia: Mengacu kepada idea tentang dunia yang 
memiliki levels of being sebagaimana dikemukakan di atas, maka kita dapat 
memahami bahwa manusia bukanlah khewan, bukan tumbuhan dan apalagi 
benda. Sekalipun memang pada manusia tampaknya terdapat karakteristik-
karakteristik tertentu  sebagaimana dimiliki “yang lebih rendah”, tetapi 
manusia (sebagai yang “lebih tinggi”) tidak dapat diasalkan dari  tingkatan 
yang “lebih rendah”. Sebab, hakikatnya  manusia adalah makhluk Tuhan 
YME, manusia berwujud kesatuan badani-rohani, ia hidup dalam ruang dan 
waktu,  memiliki kesadaran (consciousness) dan penyadaran diri (self- 
awareness), mempunyai berbagai kebutuhan, nafsu, serta tujuan hidup. 
Manusia memiliki potensi untuk beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, 
potensi untuk berbuat baik, cipta, rasa, karsa, dan karya.  Dalam eksistensinya 
manusia memiliki dimensi individualitas, sosialitas, kultural, moralitas, dan 
religius. Adapun semua itu mengimplikasikan adanya dimensi interaksi atau 
komunikasi, historisitas, dan dinamika.  

 
• Idea tentang Nilai dan Tujuan Hidup Manusia yang kualitatif dan berdimensi 

vertikal. Setiap perilaku atau perbuatan manusia tidak semata-mata dilakukan 
atas dorongan nafsu atau dorongan Id (das Es) dalam istilah Freud, melainkan 
juga adalah bertujuan. Pascal pernah berkata: “Man wishes to be happy and 
only exists to be happy and cannot wish not to be happy” (Schumacher, 1980).  
Mungkinkah kebahagiaan itu diperoleh dengan mendapatkan materi dan 
sejenisnya yang sebanyak-banyaknya? Atau dengan mengacu kepada paham 
utilitarianisme  (pragmatisme) yang tamak seperti terkandung dalam 
semboyan yang egoistis-individualistis : “jadikanlah dirimu senyaman-
nyamanmu” atau yang lebih social: “bekerjalah demi manfaat / kebahagiaan 
bagi sebanyak-banyak orang”. Menurut  I. Kant: Ia (manusia) tak dapat 
mengatakan secara pasti dan konsekuen apakah sesungguhnya yang 
dikehendakinya” dan ia tak mampu “menentukan secara pasti apa yang akan 
membuatnya sungguh-sungguh bahagia, karena untuk berbuat demikian ia 
harus maha tahu”. Sebab itu, hakikatnya bahwa “kebahagiaan manusia ialah 
bergerak menuju yang lebih tinggi, mengembangkan bakat-bakatnya yang 
tertinggi, memperoleh pengetahuan tentang ikhwal yang lebih tinggi dan yang 
tertinggi, serta bila mungkin, “bertemu dengan Tuhan”. Kalau manusia 
menuju kepada yang lebih rendah, dan mengembangkan bakat-bakatnya yang 
lebih rendah yang ada padanya seperti pada khewan, maka ia hakikatnya 
menjadikan dirinya sendiri sangat tak bahagia, bahka akan sampai pada titik 
putus asa (Schumacher, 1980). Di sini kita diingatkan bahwa agama, filsafat, 
dan bentuk-bentuk tinggi kehidupan manusia lainnya bukanlah sekedar 
tambahan yang diperlukan proses kehidupan material, hanyalah suatu 
bangunan untuk menutup-nutupi dan memajukan kepentingan-kepentingan 
ekonomi. Demikian kita mesti mewaspadai idea relativisme. 

 
• Idea tentang Prinsip Adequatio untuk Mengetahui dan Memahami Makna. 

Seperti telah dikemukakan bahwa realitas menunjukkan adanya levels of being 
(bertata tingkat). Sebab itu objek apa yang ingin diketahui dan dipahami 
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maknanya juga berbeda-beda karakteristiknya. Implikasinya, untuk 
mengetahui dan atau untuk memahami makna sesuatu objek memerlukan 
“alat” dan metode yang “cukup” untuk itu. Untuk mengetahui dan atau 
memahami makna realitas dan makna kehidupan tidak cukup hanya melalui 
metode sains seperti disarankan Positivisme. Terdapat alat dan metode lainnya 
yang harus kita pergunakan. Know how saja belum mencukupi untuk 
melaksanakan kehidupan, sebab kita pun mesti paham makna hidup dan tujuan 
hidup, masalah baik dan tidak baik, dsb. Manusia melaksanakan kehidupan 
harus dengan ilmunya, tetapi jika istilah ilmu tersebut  ditafsirkan  sebatas 
know how saja, bahayanya adalah kemungkinannya dipergunakan untuk 
merusak. Sebab itu konsep bahwa ilmu harus bebas nilai perlu diwaspadai.  

 
• Idea bahwa Ilmu bukan hanya know how tetapi juga kearifan (wisdom), 

sebagai kelengkapan untuk mencapai Tujuan Hidup, ilmu bukan kekuasaan.  
 
 
D. Implikasi terhadap Pendidikan 
Sebagaimana dikemukakan di awal tulisan ini,  keharusan manusia adalah menjadi 
manusia, adapun untuk menjadi manusia ia memerlukan pendidikan. Sebab itu, 
hakikat pendidikan tiada lain adalah humanisasi.  Pendidikan merupakan upaya 
membantu seseorang untuk mampu merealisasikan berbagai potensinya, yaitu 
potensi untuk beriman dan bertakwa terhadap Tuhan YME, berbuat baik, hidup 
sehat, merealisasikan potensi cipta, rasa, karsa, dan potensi karyanya. Adapun 
semua itu harus dikembangkan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam konteks 
dimensi keberagamaan, moralitas, individualitas, sosialitas, dan kultural.  
 
Manusia tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang “lebih tinggi” dengan 
diasalkan dari sesuatu yang “lebih rendah”, yaitu materi atau khewan. Sebab itu, 
tujuan  pendidikan bukan   membentuk seseorang agar menjadi khewan ini atau 
pun khewan yang lainnya. Tujuan pendidikan adalah terwujudnya manusia utuh. 
Manusia utuh bukanlah orang yang tahu serba sedikit tentang semua hal, bukan 
pula orang yang mengetahui semua hal sampai yang sekecil-kecilnya dari segala 
ilmu (andaikan ini mungkin). Manusia utuh itu mungkin saja memiliki 
pengetahuan yang “sedikit”, tetapi praktek hidupnya benar-benar memiliki 
landasan yang jelas. Dia tidak ragu akan keyakinannya, mengenai arti dan tujuan 
hidupnya. Cara hidupnya mantap yang timbul dari batinnya yang terang.  
 
Isi pendidikan hakikatnya berkenaan dengan tata nilai kebaikan, keadilan, 
keindahan, dsb.; serta kebenaran dan keterampilan (iptek/kow how).   Tetapi nilai-
nilai itu tidak akan menolong manusia menemukan arah dan jalan dalam 
hidupnya, kecuali jika nilai-nilai itu  menjadi miliknya (menjadi “pusat”), 
sehingga jika ia memandang, menafsirkan, dan menghayati dunia (berpikir, 
merasa, berbuat dsb.)  dilandasi oleh nilai-nilai miliknya itu. Memang benar 
bahwa iptek/know how juga perlu, tetapi kita mesti waspada jika kita mewariskan 
(atau jika manusia mengembangkan)  hal tersebut tanpa dilandasi dengan nilai. 
Adalah berbahaya mewariskan kekuasaan (ilmu) kepada anak-anak kita apabila 
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mereka tidak  tahu untuk apa kekuasaan itu digunakan. Krisis multi dimensi 
dewasa ini terjadi bukan karena manusia kekurangan iptek, melainkan karena 
tiada/kelirunya “pusat” atau nilai-nilai yang seharusnya dimiliki. 
 
Sehubungan dengan hal di atas, makna dan praktek pendidikan hendaknya tidak 
direduksi menjadi pengajaran atau  latihan saja. Tugas pendidik bukan mengajar 
atau melatih saja. Tugas pendidik pendidik adalah memfasilitasi peserta didik 
untuk dapat menginternalisasi nilai-nilai atau idea-idea mengenai siapa dia, dari 
mana dia, mau ke mana, dan mau apakah dia dengan hidupnya ini. Sejalan dengan 
ini tentu saja  know how  pun perlu dikuasainya. Internalisasi idea-idea tersebut 
tiada lain agar menjadi landasan atau “pusat” yang menjadi titik tumpu dan 
pemberi arah bagi seluruh tindakan dalam hidupnya.  
 
Dalam rangka studi pendidikan (seperti: membaca buku-buku tentang pendidikan) 
kita hendaknya bersikap kritis, melakukan filter dan penyesuaian dalam 
mengadopsi dan mengaplikasikannya. Sebab teori pendidikan yang disajikan 
penulis buku belum tentu dikembangkan atas dasar idea-idea metafisika yang 
sesuai dengan yang kita anut. Dalam riset pendidikan kita perlu menggunakan  
pendekatan (metode)  kualitatif (naturalistic). Sebab, objek material ilmu 
pendidikan adalah manusia, dan objek formalnya yaitu gejala-gejala pendidikan 
tak terpisahkan dari konteks kehidupan secara holistik meliputi agama, 
kebudayaan,  ruang, waktu, dsb. Perlunya kita menggunakan riset kualitatif 
sebagaimana dikemukakan Stake dan Trumbull (2003) bahwa pengalaman 
(langsung maupun vicarious) memberikan pengaruh terhadap tindakan  atau 
praktek pendidikan. Di dalam realitas terdapat levels of being,  sebab itu metode-
metode riset kuantitatif yang berlandaskan Positivism mungkin pula diperlukan, 
namun demikian hendaknya digunakan hanya terhadap objek-objek  riset 
pendidikan yang sesuai dengan idea-ideanya. 
 
 
E. Kesimpulan 
Terdapat hubungan antara keadaan krisis yang dialami oleh masyarakat dengan 
pendidikan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan. Adapun 
raktik pendidikannya dilandasi oleh idea-idea metafisika hasil studi pendidikan. 
Akar penyebab krisis yang menimpa umat manusia, khususnya krisis nilai dan 
moral yang dialami masyarakat kita yakni karena “diruntuhkannya” bangunan 
sistem idea metafisika atau penolakan atas idea-idea metafisik tertentu. Sistem 
idea tersebut “runtuh”, tersudutkan bahkan ditolak dan diganti dengan idea-idea 
lain yang “anti metafisika” yang berasal dari abad ke19, bahkan ada pula yang 
berasal dari abad ke 17. Sebab itu,  solusi yang diperlukan juga metafisika. Idea-
idea metafisika penyebab krisis perlu kita rekonstruksi mengingat  “pendidikan 
tidak akan menolong kita jika tidak memberikan tempat pada metafisika”. 
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     Abstract

 

 
Categorization of a respected teacher and not according to the perspective of students 
(the students) inspire the writer to make an assessment on the authority of teachers in 
education through the concept of wisdom based on the perspective of Psychology and 
Pedagogic. This paper will examine in depth about the concept and the strengthening of 
indigenous knowledge as a trait/character  that must be fulfilled by teacher educators to 
carry out their profession. Facts show that theoretical wisdom is part of the character of 
"compulsory" for teachers so that he has authority in conducting an educational learning 
interaction. 

Pendahuluan 
Wibawa adalah sifat yang memperlihatkan kemampuan untuk 

mempengaruhi orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung 
kepemimpinan dan daya tarik (Manurung, 2008). Guru yang berwibawa berarti 
guru yang dapat membuat siswanya terpengaruhi oleh tutur katanya, penga-
jarannya, patuh kepada nasihatnya, dan mampu menjadi magnet bagi siswanya 
sehingga siswanya akan terkesima dan tekun menyimak pengajarannya.  

Pada era 1960-an, wibawa guru masih kental dan terasa. Sosok guru selalu 
dipuja, dihormati, dan sikap serta pemikirannya senatiasa ditela-dani. Apa yang 
disampaikan gurunya selalu diang-gap sebagai amanat yang wajib dilaksanakan. 
Siswa menjunjung tinggi gurunya, bahkan melebihi orang tua kandungnya sendiri. 
Pada era itu, siswa tidak berani berbicara sambil menatap langsung mata gurunya, 
tetapi berbicara sambil menunduk dengan suara yang pelan. Begitu tingginya 
derajat guru kala itu, siswa akan gugup dan berkeringat dingin ketika diajak bicara 
oleh sang guru.  

Perubahan dan pergeseran perilaku generasi muda pada era 2000-an telah 
berimbas kepada merosotnya wibawa guru. Idiom guru ialah sosok yang digugu 
dan diguru tidak berlaku lagi. Siswa cenderung memandang enteng gurunya. Oleh 
karena merasa sudah membayar mahal uang sekolah-nya serta menganggap guru 
sebagai orang bayaran. Pada lain pihak, guru seperti memakan buah simalakama. 
Pada satu sisi, guru ingin menancapkan kewiba-\waannya di mata siswanya, tetapi 
pada sisi lain ada perut yang harus diisi, ada dapur yang harus mengepul, uang 
kontrakan yang harus dibayar,dan ada anak yang harus dibiayai. Apa daya, guru 
terpaksa bekerja ekstra, terpaksa memberi les tambahan, terpaksa mengajar di 
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berba-gai tempat, bahkan menyambi sebagai pengojek. Jadi, indikasi merosotnya 
wibawa guru adalah karena adanya impitan ekonomi. Di samping itu, masuknya 
budaya asing dan kemajuan teknologi dianggap sebagai pemicu perubahan 
perilaku anak sekolah. Adanya tawuran, geng motor, masuknya narkoba di 
lingkungan sekolah, dan rusaknya moral remaja adalah contoh yang konkret.  
 
Rumusan Masalah 

Untuk menegakkan wibawa yang runtuh sebagaimana diuraikan 
sebelumnya, diperlukan kebesaran hati guru itu sendiri dengan mau berjuang 
untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan kompetensi serta profe-
sionalismenya. Guru yang smart dan berwawasan luas dapat menyihir siswanya 
serta membuat takjub dan terkesima sehingga si murid akan menaruh hormat 
kepadanya (Manurung, 2008). Diperlukan upaya untuk mengembalikan wibawa 
guru dalam pendidikan, dan salah satu konsep implikatif berkaitan dengan hal 
tersebut adalah kearifan (wisdom). Makalah ini mengkaji tentang bagaimana 
memperkuat kearifan sebagai salah satu karakter untuk mengembalikan 
kewibawaan guru dalam pendidikan.  
 
Kajian Teoretik dan Pembahasan  

Pendidikan karakter akhir-akhir ini ramai dibicarakan dan ingin 
dikembalikan lagi pada inti pendidikan di Indonesia. Memang, pendidikan tanpa 
karakter hanya akan membuat individu menjadi sosok yang cerdas dan pandai, 
namun kurang memiliki pertumbuhan secara lebih penuh sebagai manusia. 
Sayangnya, pembentukan karakter ini lebih banyak difokuskan terhadap siswa 
sebagai anak didik. Padahal, para siswa perlu seorang pendidik yang juga 
berkarakter. Salah satu karakater dasar seorang pendidik adalah mereka yang 
memiliki kewibawaan dalam mendidik. Dalam risalah ini kewibawaan guru dalam 
pendidikan dikaji dan dieskalasi melalui kearifan yang kajiannya sebagai berikut.  

Secara etimologis, kata “wisdom” memiliki arti ganda dalam bahasa 
Indonesia. Apabila diterjemah secara langsung dalam kamus Inggris-Indonesia 
(Linguist Ver.1, 1997) kata “wisdom” merujuk pada kata benda yaitu kearifan; 
kebijaksanaan. Sedangkan dari akar katanya “wise” diartikan arif; bijaksana. di 
bagian lain, Surya (2003: 69) menterjemahkan kata “wisdom” dalam bahasa 
Indonesia sebagai kearifan. Terlepas dari kontroversi translasi kata “wisdom” 
(dalam kamus bahasa Indonesia pun istilah kearifan masih bermakna ganda 
dengan kebajikan; kebijaksanaan; kebijakan; dst.), dalam makalah ini secara 
konsisten fokus kajian menggunakan kata “kearifan”. Kearifan dipilih sebab 
secara umum (ditinjau dari berbagai kajian literatur) kata kearifan lebih sering 
digunakan masyarakat daripada kata pembanding lainnya.     

Menurut Robinson (M. Surya, 2003: 70), meskipun konsep kearifan 
merupakan satu konsep lama, namun hingga tahun 1980-an belum memperoleh 
perhatian yang serius dari ilmu-ilmu perilaku Barat (Western Behavioral 
Sciences). Namun pada tahun 1990-an kearifan mulai diperhatikan dan diteliti 
dalam konteks perkembangan dan kecerdasan manusia. Prewitt (2004) mengutip 
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definisi kearifan dari The American Heritage Dictionary sebagai: (1) pemahaman 
benar-salah terhadap sesuatu; (2) common sense; kecerdikan; penilaian yang 
akurat; (3) pembelajaran menyeluruh. Senada dengan Baltes et. al (Marchand, 
2004) yang menempatkan kearifan sebagai bagian dari komponen kognitif. 
Mereka mendefinisikan kearifan sebagai ‘pengetahuan ahli (expert knowledge)’ 
dalam ‘pragmatika hidup yang mendasar (fundamental pragmatics of life)’ dan 
melibatkan ‘tilikan yang mendalam terhadap perkembangan manusia dan 
masalah-masalah hidup’ sebagaimana halnya dengan ‘keistimewaan timbangan 
yang baik’ dalam konteks ‘perencanaan hidup, tinjauan hidup, dan manajemen 
hidup’. Maholtra (2004) yang mengemukakan definisi kearifan sebagai berikut. 

 
…(1) the knowledge and experience needed to make sensible decisions and judgments, or 
the good sense shown by the decisions and judgments made; (2) accumulated knowledge of 
life or in a particular sphere of activity that has been gained through experience; (3) an 
opinion that almost everyone seems to share or express.  

 
  Selanjutnya, Shiksha (1999) merangkum beberapa definisi kearifan dari 
beberapa ahli yang dikutip dari buku Sternberg (1990) berjudul “Wisdom, Its 
Nature, Origins and Development” sebagai berikut. 
 

Tabel 1 
Beberapa Definisi Kearifan 

Pengetahuan intelektual, moral, pedoman hidup; hidup dalam keselarasan 
dan keindahan. 

Ancient Greeks 

Segala seseuatu yang dikatakan sebagai ilmu pengetahuan dan pemberian 
alasan yang diterima atau tidak oleh masyarakat. 

Sri Aurobindo 

Akumulasi pemahaman yang sangat mendalam berkaitan dengan 
pengalaman menjadi seorang manusia berkaitan dengan: pengetahuan 
tentang pikiran, kapasitas pemikiran, kekuatan tubuh, kesenangan yang 
mendalam pada hati individu.      

J. Rozhon, The 
Wisdom 
Conservancy 

Pemahaman yang dapat diterima secara umum berdasarkan pengalaman 
individu. 

D. Kramer 

Sebuah aplikasi dari pemahaman tingkat tinggi yang dipengaruhi oleh 
nilai-nilai dalam rangka mencapai kebenaran lazim pada umumnya 
dengan melalui proses yang kompleks. 

Sternberg  

 
Secara lugas, berdasarkan beberapa konsep kearifan yang dikemukakan 

sebelumnya, kearifan dalam makalah ini didefinisikan sebagai satu perangkat 
ciri-ciri kognitif dan afektif yang secara langsung terkait pada pemilikan dan 
perkembangan keterampilan dan pemahaman hidup sebagai hasil akumulasi 
pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan untuk menjalani kehidupan, 
melakukan penyesuaian yang efektif, dan memberikan tilikan kepada hakekat diri 
sendiri dan orang lain, serta interaksi antar pribadi dalam lingkungan. 
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  Sternberg (Hanna, Bemak, dan Chung, 1999: 127) mengidentifikasi 
pemahaman intuitif sebagai salah satu karakteristik kearifan. Sternberg 
(Marchand, 2004) juga berpendapat selain kemampuan kognitif dan pemahaman 
intuitif, kecerdikan (sagacity) menunjukan sebuah sikap kreatifitas yang identik 
dengan kearifan. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa hal yaitu: (1) minat atau 
keinginan yang tinggi untuk berinteraksi dengan orang lain; (2) pengertian yang 
mendalam terhadap permasalahan yang dimiliki oleh orang lain; (3) kemampuan 
yang tinggi dalam menerima perbedaan pendapat; dan (4) memiliki kesadaran 
yang tinggi untuk belajar dari kesalahan diri sendiri dan orang lain. Tercatat pula 
bahwa kearifan dibuat berdasarkan aneka ragam karakteristik yang mencangkup 
keterampilan menyimak, kepedulian terhadap orang lain, kematangan, 
pemahaman psikologis secara mendalam terhadap orang lain, kapasitas yang 
tinggi untuk pengetahuan diri dan kesadaran diri, empati, kecakapan untuk 
melihat masalah secara menyeluruh, kecakapan untuk mengenal dan belajar dari 
kesalahan, dan kecakapan untuk menyusun kembali makna. 

Menurut Sternberg (1986) dalam (Surya, 2003: 74) secara ringkas 
mengungkapkan bahwa terdapat perbandingan antara kearifan dengan kecerdasan 
yang dapat dilihat sebagai berikut. 

Tabel 2 
Perbandingan Kearifan dan Kecerdasan  

Kategori  Modalitas Kearifan  Modalitas Kecerdasan  
Pengetahuan  Berkenaan dengan pengenalan batas, 

perkiraan, dan asal-usul 
pengetahuuan  

Berkenaan dengan ingatan, 
klasifikasi, analisis, dan aplikasi 
pengetahuan  

Pemahaman  Berkenaan dengan pemahaman yang 
mendalam  

Berkenaan dengan keluasan dan 
lingkup pemahaman  

Pembelajaran  Mencari deotomatisasi dari cara 
berfikir terbiasa dan rutin terhadap 
kesadaran dan tilikan 

Mendorong otomatisasi proses 
berfikir terhadap efesiensi dan 
kecepatan  

Penalaran  Dialektis, luwes, intuitif, integrative, 
eksperiensial; menembus ke dalam 
konteks 

Logis, analitis, matematis, secara luas 
dibatasi oleh konteks 

Masalah  Difokuskan pada kerangka yang 
akurat dan identifikasi masalah dalam 
kaitan dengan konteks yang lain 

Difokuskan pada pemecahan, tatanan 
tugas, dan pencapaian tujuan; 
cenderung berada dalam konteks 

Orang  Mencari pemberdayaan dan 
kebebasan melalui empati dan 
keharuan rasa 

Menaksir dan mengedalikan perilaku; 
mencari penyesuaian dan adaptasi 

Perasaan  Memandang perasaan sebagai suatu 
yang diperlukan dan intrinsik untuk 
menterpadukan pemikiran  

Memandang perasaan dan emosi 
sebagai sesuatu yang tidak ada kaitan 
yang singgungan  

Hubungan  Hubungan dipandang dalam konteks 
koneksi, kepedulian, dan empati 

Memandang hubungan sebagai suatu 
cara menemukan kebutuhan yang 
saling terkait 

Lingkungan  Memandang lingkungan dalam arti 
interdependensi, harmoni, dan 

Menggunakan lingkungan seara 
efektif sebagai satu sumber untuk 
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sebagai bagian dari suatu keseluruhan 
global 

memasok kelangsungan hidup 

Ambiguitas  Mengakomodasi ambiguitas; 
menghargai bentuk ganda; melihat 
ambiguitas sebagai bagian dari 
pemecahan  

Menolak ambiguitas; terarah kepada 
memilih salah satu; mencari 
pemecahan yang sederhana dan 
bersih 

 
Baltes & Smith (Marchand, 2004) menambahkan lebih lanjut bahwa 

subjek area dari kearifan di antaranya: (1) pengetahuan tentang kondisi variatif, 
dan perkembangan fakta yang dilihat dari perspektif daur kehidupan (lifecycle); 
(2) pemahaman terhadap perilaku manusia, tujuan dan tugas-tugas hidupnya, 
hubungan interaksi sosial dan ketidakpastiannya dalam hidup; dan (3) 
pengetahuan akan diri (self knowledge). Selanjutnya Baltes menambahkan 
beberapa faktor yang memfasilitasi kearifan terutamanya adalah umur kronologis, 
serta pengalaman-pengalaman berkaitan dengan berbagai situasi dan kondisi 
kehidupan yang beragam. Arlin (Surya, 2003: 71) menyampaikan bahwa 
penerapan kearifan dalam pemecahan masalah sebagai kecakapan untuk 
mengidentifikasi masalah secara benar dalam kerangka yang sempurna – sehingga 
pemecahan masalah tidak menyebabkan munculnya masalah lebih banyak. Ia 
menjelaskan bahwa hal itu sebagai ‘penemuan masalah’. Kramer mencatat bahwa 
kearifan harus dilakukan dengan kecakapan untuk menyadari dan mengenal emosi 
dan perasaan. Pascual-Leone (1990) dan Kramer (1990) mencatat bahwa empati 
adalah salah satu karakteristik kearifan dan orang arif. Definisi ini dan daftar 
karakteristik kearifan berkaitan langsung dengan ciri-ciri konselor yang efektif. 
Karakteristik kearifan digambarkan sebagai berikut: 

 
Table 3 

Karakteristik Kearifan 
Karakteristik Kearifan  Deskripsi  
Afektif dan Kesadaran: 

- Empati 
Satu rasa yang kuat terhadap perasaan dan pandangan kepada 
orang lain, memahami orang lain dari sudut pandang subjektifnya 
dan dari perspektif yang tidak berpusat pada diri sendiri.  

- Kepedulian 
 

Keharuan terhadap orang lain; mempedulikan kesejahteraan 
kehidupan dan lingkungan. 

- Pengenalan rasa 
 

Mengenal saling ketergantungan pikiran dan perasaan; kesadaran 
emosi dan keadaan perasaan. 

- Deotomatisasi 
 

Menolak kecenderungan terhadap kebiasaan perilaku dan pola-
pola berfikir yang otomatis, menekankan pada kesadaran 
tindakan dan pilihan yang bertanggung jawab. 

Kognitif: 
- Penalaran 

dialektik 
 

Mengenal konteks, interdependensi fenomena situasi, dan saling 
mempengaruhi terhadap pandangan yang berlawanan, 
mempertimbangkan setiap sisi dari setiap isu, berorientasi 
terhadap perubahan yang bermanfaat. 

- Keterampilan 
dalam 

Kecakapan untuk menyesuaikan dengan orang dan situasi 
kehidupan dalam rentang yang luas dengan penampilan yang 
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penyesuaian yang 
efisien 

 

optimum, kecakapan untuk menemukan pemenuhan dan makna 
dalam hidup. 

- Toleransi 
terhadap 
ambiguitas 
(makna ganda) 

 

Mengenal ambiguitas sebagai suatu hakekat kemanusiaan secara 
intrinsic dan interaksinya dengan orang lain dan lingkungan, 
dapat menerima, memadukan, dan mengaprasiasi corak 
campuran. 

- Ketajaman 
pandangan  

 

Kecakapan untuk melihat situasi secara mendalam, tidak mudah 
terpengaruh atau tertipu, kecakapan memahami secara intuitif 
dan menafsirkan lingkungan secara akurat, memandang lebih 
jauh dari apa yang nampak. 

- Penemuan dan 
pemecahan 
masalah  

 

Kecakapan untuk mengidentifikasi dan unsur-unsur kerangka 
suatu masalah, sehingga penyelesaian dapat efesien dan tidak 
mengarah kepada masalah yang lebih besar, kecakapan untuk 
menata kembali masalah dan situasi.  

- Metakognisi  
 

Peduli dengan keterbatasan dan perkiraan pengetahuan, 
kesadaran akan kesadaran, mengetahui tentang mengetahui, 
berfikir tentang berfikir, pengetahuan intuitif. 

Dari “The Role of Wisdom in Psychotherpy” karya F.J. Hanna dan A.J. Ottens, 1995, Journal of 
Psychotheraphy Integration, 5, hal. 199 (Hanna, Bemak, dan Chung, 1999: 127). 
 

Beberapa penelitian berkaitan dengan konsep kearifan telah dilakukan 
beberapa orang ahli di antaranya dengan penelitian yang dilakukan oleh Sternberg 
(1987) yang menunjukan bahwa konsep kearifan adalah bagian integral dari 
percakapan sehari-hari. Dalam penelitian Sternberg (1990) membandingkan 
orang-orang  yang memiliki level kecerdasan yang di atas rata-rata  dan kreatifitas 
yang tinggi. Hasilnya menunjukan beberapa indikator kearifan seperti: (1) 
kemampuan untuk berpikir superior; (2) memiliki kecerdikan; (3) kemampuan 
superior untuk mudah mengalami pertukaran ide atau pertukaran interaksi dengan 
lingkungan mereka; (4) pernyataan menerima; (5) penggunaan informasi secara 
tepat guna; dan (6) ketajaman pandangan.Berdasarkan model teori kearifan terkini 
dari Sternberg (2001) “the balance theory of wisdom”, lebih jauh ditekankan agar 
sekolah harus memfasilitasi siswa mengadopsi kurikulum dalam mengajarkan 
kearifan. Dengan kata lain sekolah harus mendukung pengajaran siswa bukan 
hanya untuk mengingat kembali fakta-fakta dan untuk berpikir secara kritis 
(bahkan secara kreatif) tentang suatu konten dari subjek yang mereka pelajari, 
tetapi harus juga memikirkan bagaimana agar siswa berpikir secara lebih arif 
tentang hal yang dipelajarinya.  

Kompleksitas konsep kearifan sebagai sebuah karakter tambahan seorang 
pendidik profesional, telah memprovokasi diperkuatnya hal ini menjadi bagian 
dari karakter guru. Terlebih bila mengingat kewibawaan guru dalam pendidikan 
yang harus dikembalikan dan ditingkatkan lagi. Melalui kearifan guru diharapkan 
mendongkrak kewibawaan guru yang selama ini hampir masih dipandang sebelah 
mata. Mengingat bahwa guru menerima jabatannya sebagai pendidik bukan dari 
kodrat (dari Tuhan), melainkan ia menerima jabatan itu dari pemerintah. Ia 
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ditunjuk, ditetapkan, dan diberi kekuasaan sebagai pendidik oleh Negara atau 
masyarakat. Maka dari itu Kewibawaan yang ada padanya pun berlainan dengan 
kewibawaan orang tua. Kewibawaan guru, yang karena jabatan, juga bersifat dua 
sebagaimana dikutip dari Yani (2010) berikut.  
a. Kewibawaan Pendidikan 

Sama halnya dengan kewibawaan pendidikan yang ada pada orang tua, guru 
karena jabatan berkenaan dengan jabatannya sebagai pendidik, yang telah 
diserahi sebagian dari tugas orang tua untuk mendidik anak-anak mereka. 
Selain itu, guru karena jabatan menerima kewibawaannya sebagian lagi dari 
pemerintah yang mengangkat mereka. Kewibawaan pendidikan yang ada 
pada guru ini terbatas oleh banyaknya anak-anak yang diserahkan kepadanya, 
dan setiap tahun berganti murid. 

b. Kewibawaan Memerintah 
Selain memiliki kewibawaan pendidikan, guru atau pendidik karena jabatan 
juga mempunyai kewibawaan memerintah. Mereka telah diberi kekuasaan 
(gezag) oleh pemerintah atau instansi yang mengangkat mereka. Kekuasaan 
tersebut meliputi pimpinan kelas; disanalah anak-anak telah diserahkan 
kepadanya. Bagi kepala sekolah kewibawaan ini lebih luas, meliputi 
pimpinan sekolahnya 

Menurut Yani (2010) penggunaan kewibawaan oleh guru atau pendidik 
harus berdasarkan faktor-faktor berikut. 
a.      Dalam menggunakan kewibawaannya itu hendaknya didasarkan atas 

perkembangan anak itu sendiri sebagai pribadi. Guru sebagai pendidik 
hendaklah mengabdi kepada pertumbuhan anak yang belum selesai 
perkembangannya. Dengan kebijaksanaannya, hendaklah anak dibawa kearah 
kesanggupan memakai tenaganya dan pembawaannya yang tepat. Jadi wibawa 
pendidikan itu bukan bertugas memerintah, melainkan mengamati serta 
memperhatikan dan menyesuaikannya kepada perkembangan dan kepribadian 
masing-masing anak. 

b.     Guru hendaklah memberi kesempatan kepada anak untuk bertindak atas 
inisiatif sendiri. Kesempatan atau keleluasaan itu hendaknya makin lama 
makin diperluas, sesuai dengan perkembangan dan bertambahnya umur anak. 

c.      Guru hendaknya menjalankan kewibawaannya itu atas dasar cinta kepada 
peserta didik. Ini dimaksudkan hendak berbuat sesuatu untuk kepentingan 
mereka. Jadi bukannya memerintah atau melarang untuk kepentingannya 
sendiri. Cinta itu perlu bagi pekerjaan mendidik. Sebab dari cinta atau kasih 
sayang itulah timbul kesanggupan selalu bersedia berkorban untuk peserta 
didik, selalu memperhatikan kebahagiaan anak yang sejati. 

Bagaimana sikap peserta didik terhadap kewibawaan pendidik? Dalam hal 
ini Langeveld menjelaskan dengan dua buah kata. 
a.      Sikap menurut atau mengikut (volgen) 

Yaitu mengakui kekuasaan orang lain yang lebih besar karena paksaan, takut, 
jadi bukan tunduk atau menurut yang sebenarnya. 
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b.      Sikap tunduk atau patuh (gehoorzamen) 
Yaitu dengan sadar mengikuti kewibawaan, artinya mengakui hak pada orang 
lain untuk memerintah dirinya, dan dirinya merasa sendiri terikat akan 
memenuhi perintah itu. 

Melalui kearifan guru diharapkan fungsi kewibawaan ini dapat menjadi 
sebuah kenyataan dari lunturnya rasa hormat siswa terhadap siapa yang 
mendidiknya.  

 
Kesimpulan dan Saran 

Melaui penguatan kearifan sebagai sebuah karakter yang wajib dimiliki 
guru. Diharapkan, para pendidik tidak melupakan bahwa dirinya perlu memiliki 
karakteristik-karakteristik seperti: empatik, peduli, mengenal rasa, deotomatisasi, 
memiliki penalaran dialektik, mampu menyesuaikan diri secara efektif, toleran, 
memiliki ketajaman pandangan, mampu memecahkan masalah secara solutif, dan 
berkemampuan intuitif secara positif melalui pemikiran-pemikiran yang cerdas. 

Kewibawaan berfungsi agar peserta didik memiliki sikap tunduk/patuh 
secara sukarela dan sasar berhadap segala-segala perintah maupun larangan 
pendidiknya demi tercapainya tujuan pendidikan. Pelaksanaan kewibawaan dalam 
pendidikan itu harus bersandarkan perwujudan norma-norma dalam diri guru 
sebagai pendidik sendiri. Justru karena wibawa dan pelaksanaan wibawa itu 
sendiri mempunyai tujuan untuk membawa anak ke tingkat kedewasaan, yaitu 
mengenal dan hidup yang sesuai dengan norma-norma, maka menjadi syarat 
memberi contoh dengan jalan menyesuaikan dirinya dengan norma-norma itu 
sendiri. Oleh karena itu, secara persuasif disarankan agar kajian mengenai 
kearifan ini dikembangkan secara eksklusif, komprehensif dan empirik agar 
dikemudian hari dapat menjadi bagian dari sosok guru ideal yang mempu 
mengembalikan kewibawaan pendidikan secara keseluruhan.  
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ABSTRACT 
There are two forces that developed classical education theory in Indonesia, namely  
conditioning and the Bloom theory. The first theory which took place in a static atmosphere is 
very far behind because it creates more labor group, while the second theory is often greatly 
simplified so that the learning is very limited to the mastery of concepts that can not be 
applied. Humanist education emphasizes the mastery of knowledge, applications and 
increasing  the new role in society. 
The fundamental change in the humanism which saw in the quality of education. The 
emphasis, set the compatibility efforts to improve the quality of education through the  
supporting environment, teaching and learning process, and output of education is more 
directed at the creation of a new generation to be more independent and critical who are able 
to establish and implement the required continuing education for every stage in their life. 
Educators and learners are jointly developing the functions and responsibilities in the creative 
and critical environment (autonomy, responsibility and ability to provide assessments) 

 

 Education must be balanced with good diversification of training and making meaning in 
different environments. Differences that need special attention in comparing between classical 
education with an education that must take place in the preparation of students in an effort to 
be self directed and self-evaluation. Distinctive changes in the nature of education-launch of 
the transmission of knowledge from one generation to another become a humanist education 
and the transformative nature of self-consciously change along with creating new 
opportunities. 

 
A. Latar Belakang 

Bila kita memperhatikan bagaimana hasil Ujian nasional pendidikan dijadikan tolok ukur 
pendidikan, membuat kita menjadi pesimis pada hasilan pendidikan. Lihat saja bagaimana garangnya 
sejumlah siswa SMU yang tidak lulus merusak aset sekolah yang selama ini dijadikan tempat untuk 
menempa dirinya dan bagaimana sulitnya menakar hasil pendidikan dilihat dari hura-hura yang 
dilakukan oleh mereka yang lulus.  Aksi corat coret baju yang diikuti selalu dengan menjadi raja 
jalanan, tidak mengindahkan aturan lalu lintas, yang dilakukan oleh putra terbaik bangsa yang kelak 
akan mengemban pembangunan di negeri ini. Pantas bila Botkin (1973) menyindir bahwa kelulusan 
yang diikuti dengan isak tangis, karena tidak jelasnya mau jadi apa setelah mereka lulus dari satu 
jenjang pendidikan tertentu. 

Adanya kesenjangan antara pendidikan dengan tuntutan masyarakat telah sejak tahun 1977 
disinyalir oleh Kindevatter tentang kekurangan dan kesenjangan dari sistem pendidikan selama ini. 
Kekurangan terutama dari sisi kecepatan, karena dunia pendidikan jauh tertinggal dibandingkan 
dengan percepatan yang berkembang pada lingkungan masyarakat. Ambil contoh, lembaga 
pendidikan yang masih berkutat dengan metode pembelajaran ceramah yang hanya sekedar 
memberikan wacana, sedangkan ekonomi masyarakat sudah bergerak pada ekonomi maya dengan 
menggunakan perangkat teknologi informasi. Kesenjangan terjadi antara lulusan dengan hampir 
semua dunia kehidupan, semisal lulusan yang tidak lagi bisa memasuki dunia kerja. Data statistik 
yang sering dilansir oleh ahli menunjukkan keterserapan lulusan pada dunia kerja berbanding terbalik 
dimana lulusan pendidikan yang paling rendah memiliki keterserapan lebih tinggi dibandingkan 
dengan lulusan pendidikan tinggi dengan tidak memperhatikan kesesuaian antara jenis pendidikan 
dengan dunia kerja. Sementara pihak yang berwenang dan mengeluarkan pendapat tidak kunjung bisa 
memecahkan sebenarnya apa yang menjadi permasalahan dibalik semua itu. 
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Kebijakan yang diambil selama ini nampaknya tidak lagi populer, seperti halnya sertifikasi guru 
yang ternyata kontribusi pada sasaran bidik utamanya yaitu mutu pendidikan tidak sertamerta dapat 
dicapai. 

Pendidikan jadi proyek tambalsulam, dimana isu sesungguhnya yaitu pengembangan sumber 
daya manusia tidak kunjung sepenuhnya bisa dicapai. 

Teori lain yang paling banyak dipergunakan yaitu ranahnya Benyamin Bloom, yaitu 
mengetengahkan ranah kognitif, efektif dan psikomotorik. Tafsiran yang berbeda amat jauh dimana 
penafsiran pertama hanya menekankan pada salah satu asfek dari ranah dimaksud dan sesuai dengan 
pertimbangan psikologis dan penyederhanaan dalam pemilihan hanya asfek pengetahuan yang 
diutamakan. Akibatnya peserta didik hanya dipaksa untuk mengetahui konsep-konsep tanpa kejelasan 
untuk mengaplikasikan dan memanfaatkan konsep yang dipelajari, yang sesungguhnya harus terdiri 
dari pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. Tafsiran lain melihat secara integral antara 
ranah. Ketika kita mempelajari matematika penjumlahan, harus dipenuhi ranah kecakapan intelektual, 
sikap dan keterampilan dalam menggunakan penjumlahan dimaksud. 

Perkembangan berikutnya yang kemudian menjadi kurikulum berbasis kompetensi yaitu 
pemikiran dari Delor melalui kesepakatan Dakar yang diberi judul ”Pendidikan harta karun di 
dalamnya”. Sebagai harta karun memungkinkan memiliki dayajual bila pendidikan memiliki 
kompetensi belajar untuk mengetahui, belajar untuk bekerja, belajar untuk hidup dan belajar untuk 
hidup bersama. 

Nampaknya yang terakhir yang paling mendekati pendidikan yang humanis, seperti juga 
diutarakan di atas mengenai pentingnya keberpihakan pada peserta didik, penggunaan semua potensi 
yang dimiliki, usaha keras dan kesungguhan, sampai dengan evaluasi. Dengan demikian  penetapan 
mengenai kemampuan anak tidak ada sepihak ditetapkan oleh guru, akan tetapi sangat tergantung pula 
pada kesadaran  

 
B. Ian Pavlov Versus Humanisme 

Terdapat dua teori yang populer dipergunakan pada tataran pendidikan indonesia yaitu percobaan 
yang dilakukan pada binatang dari Ian Pavlov yang kemudian dikenal dengan teori pengkondisian dan 
domain Benyamin S Bloom. Kesan guru pada teori pertama, pendidikan harus ditata oleh guru, 
dimana peserta didik sepenuhnya menjadi  objek pendidikan. Dalam kenyataan  banyak sempalan 
yang diusahakan untuk menambal kebocoran yang terlanjur menjadi gambaran benak guru mengenai 
kelemahan teori ini seperti murid yang diklasifikasikan menjadi pandai, sedang dan bodoh serta 
evaluasi yang sepenuhnya dikendalikan oleh guru dengan norma kelompok. Pembelajaran siswa aktif, 
pembelajaran yang aktif-inovatif-menarik dan menyenangkan, yang dalam kenyataannya tidak seperti 
memberi pil nafsu belajar, karena siswa lebih senang umpetan di warung atau pergi ke mall untuk 
menghindar dari belajar yang  aktif-inovatif-menarik dan menyenangkan itu.  

Adalah sebuah  pengakuan bahwa kesalahan terbesar terletak pada sistem pendidikan sendiri. 
Dari delapan standar pendidikan yang ditetapkan hampir tidak ada satu sekolahpun yang memiliki 
kelengkapan ideal, sedangkan begitu terbit peraturan pemerintah mengenai standar ini semua harapan 
dibebankan pada pundak pemerintah yang dalam kenyataannya sebuah kemustahilan. Untuk siapa 
sebenarnya pendidikan bila orang tua tidak memberikan perhatian sepatutnya pada fasilitas 
pendidikan di sekolahnya. 

Dilihat dari lembaga pendidikan sendiri masih jauh api dari panggang, dimana amat jarang 
lembaga yang menunjukkan tingkat pelayanan yang sepatutnya. Tengok saja kebersihan yang kelak 
akan dibawa oleh lulusan pada lingkungan masyarakatnya, karenanya tidak perlu kaget bila fasilitas 
umum disekitar banyak dibiarkan rusak. Belum lagi tingkat kecanggihannya, walaupun terdapat 
perangkat lunak yang mampu merecord semua portofolio anak, karena kesenjangan itu jarang guru 
yang mau bersusah payah memberikan layanan melalui perangkat ini.  

Sebenarnya hanya ada tiga tuntutan bagi guru untuk memenuhi tuntutan diri dan lingkungan, 
yaitu harus belajar untuk belajar, belajar untuk diaplikasikan dalam kehidupan dan belajar untuk 
menetapkan sendiri peran dalam lingkungan masyarakatnya. Tidak jarang guru sendiri yang tidak bisa 
menjumlahkan pecahan, apalagi memanfaatkan dalam kehidupan. Satu hal lagi guru menjadi takut 
untuk menyongsong peran dalam masyarakat seperti menjadi kepala sekolah dengan alasan semakin 
rumitnya peran kepala sekolah dan takut untuk korupsi. Penyakit ini ditularkan pada peserta didik, 
dimana belajar dianggap sebagai momok karena gurunya juga menyatakan tidak bisa belajar lagi, 
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banyak teori dipelajari tapi tidak diaplikasikan dan tidak mendatangkan manfaat langsung serta siswa 
tidak mau dan tidak mampu mengembangkan peran baru dalam masyarakat. 

Memang konsep Ian Pavlov dikembangkan dalam suasana kebathinan masyarakat statis dan 
lulusan pendidikan yang eksklusif dan pasti bisa diterima sebagai “buruh” pada masyarakat tersebut, 
tapi bukan sebagai employe. Dia hanya sebagai bidak catur tapi bukan pengurun dan pengambil 
kebijakan. Teori yang kerap dipergunakan lebih banyak bersumber dari motivasi ekstrinsik atau teori 
x dari McGregor dimana seseorang hanya mau belajar dan bekerja dengan motivasi untuk 
memperoleh penggajian, atau antara wortel dan cambuk. Bila bekerja dengan baik akan memperoleh 
wortel, dan bila tidak bekerja atau tidak memenuhi standar yang ditetapkan akan diganjar dengan 
lecutan. Memang binatang! 

Dengan basis konsep seperti ini maka lahir sebuah pepatah jangan berikan ikan tapi berikan 
pancing. Lalu diberikan modal dan tidak diberikan bahan jadi untuk dikonsumsi, penteori lupa bahwa 
modal juga bisa dihabiskan dan dikonsumsi, maka hilanglah semuanya dan tetap di objek hidup 
miskin. 

Konsep yang sedikit berkembang yaitu teori dari Benyamin S Bloom melalui tiga ranah, yaitu 
kognitif, afektif dan psikomotorik. Konsep ini sering diberikan tafsiran yang disederhanakan, dimana 
untuk kognisi, guru hanya mengajarkan pengetahuan saja  yang sesungguhnya harus diikuti dengan 
pemahaman, analisis, sistesis dan evaluasi. Tafsiran yang yang lebih maju yaitu setiap pokok bahasan 
seharusnya selalu bermuatan kognitif, afektif dan psikomorik. Pengetahuan tentang kealaman harus 
diikuti dengan sikap kearifan mengenai kealaman dan tindakan bagaimana memelihara alam. Untuk 
mudahnya pratisi di kelas hanya mengambil mana yang paling disenangi, paling mudah untuk 
dilaksanakan dan dengan mencomot sempalan-sempalan yang mudah untuk difahami. 

 
 

C. Humanisme sebagai Cara Memanusiakan Manusia 
Bila manusia akan dihargai sebagai manusia, maka tidak ada jalan lain kecuali dengan 

menggunakan pendekatan teori humanis sebagai penghulu. Lihat saja betapa larutnya malam tidak 
menjadi hambatan untuk belajar dalam rangka menempatan manusia disisi Sang Kholik. Pada saat 
orang lain berkemul selimut, badan dibersihkan-kitab dibuka-suara dilantunkan, bukan karena 
menunggu sepatah kata pujian atau takut karena dihardik akan tetapi semata untuk menempatkan diri 
sebagai manusia. Jadi gugurlah sebuah teori yang menyatakan bahwa untuk membuat seseorang 
belajar diperlukan selalu pujian dan hukuman, akan tetapi luasnya lautan bisa diseberangi dan 
tingginya gunung bisa didaki sampai pada mengorbankan nyawa sekalipun, hanya karena tuntutan 
aktualisasi diri. Adalah tidak menampik akan motif yang lebih tinggi, akan tetapi tidak sepenuhnya 
disandarkan pada tuntutan dari luar diri akan tetapi lebih banyak untuk menunjukkan bahwa manusia 
itu unik. Seorang pelukis bisa menghabiskan waktu berlama-lama bukan semata karena sejumlah uang 
akan tetapi dalam ssebagai upaya untuk mengekspresikan dan mengaktualisasikan diri 

Memang humanisme memiliki sejumlah variasi dari mulai humanisme ketuhanan sampai anti 
tuhan, akan tetapi akankah layanan untuk generasi muda tetap dibedakan secara nyata antara mereka 
yang memiliki latar belakang ideal dengan yang kurang berkecukupan. Bukankah bagaimanapun 
idealnya seseorang dikembangkan akan tetapi pengalaman memberikan pelajaran bila dia harus 
mengahadapi populasi yang jauh lebih besar maka sesungguhnya sumber daya yang terbatas itu harus 
menghadapi demikian banyaknya beban yang harus dihadapi. Jadi pendidikan humanis harus berlaku 
untuk semua orang. 

Humanisme adalah filsafat untuk menikmati, mengembangkan, dan menjamin ketersediaan 
bahan yang melimpah, budaya, dan spiritual barang dari dunia alam yang mendalam dalam 
implikasinya untuk semua orang. Berdasar konsep humanisme, di bumi ini  ada kebutuhan manusia 
yang jelas dan harus dipuaskan, persahabatan harus dibudidayakan, keputusan harus dibuat, suka akan 
dibina, dan cita-cita untuk dilayani dalam upaya manusia berusaha untuk berbuat kebaikan di dunia 
dan lebih baik untuk semua. Karenanya dinyatakan, pendidikan untuk semua dan tidak ada 
seorangpun harus diabaikan. 

 
D. Kualitas Pendidikan 

Perubahan yang mendasar dari humanisme yaitu dalam melihat kualitas pendidikan. Dalam hal 
ini bila konsep pendidikan klasik dan ideal berubah secara sangat berarti menjadi pendidikan 
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humanis. Seperti diungkapkan Unesco, titik berat mutu pendidikan memiliki penekanan yang berbeda. 
Pada kebijakan tahun 2002-2007 kualitas pendidikan ditekankan  pada penganekaragaman  isi dan 
metode pembelajaran dan promosi nilai-nilai yang sifatnya universal. Pada pendidikan humanis 
penekanan kualitas diarahkan pada dialog yang lebih luas antar kelembagaan dan negara anggota yang 
memiliki keterbatasan dalam sumber-sumber untuk pendidikan agar mempergunakannya secara 
efekktif, untuk menjamin kesamaan hak untuk mendapatkan pendidikan untuk semua (education for 
all). Penekanannya secara kelembagaan Unesco agar mengatur keserasian usaha untuk meningkatkan 
kualitas pendidikan melalui dukungan lingkungan yang menunjang, proses belajar dan mengajar, dan 
keluaran pendidikan yang lebih diarahkan pada penciptaan generasi baru yang lebih mandiri dan 
peserta belajar yang kritis yang mampu untuk menetapkan dan melaksanakan pendidikan yang 
berkelanjutan yang diperlukan untuk setiap tahapan dalam kekhidupan mereka. 

Kualitas pendidikan merupakan bagian yang menjadi debat badan dunia karena berbagai hal 
dilihat dari tujuan, kontekstual, pengguna dan waktu. Akan tetapi semuanya merujuk pada standar 
yang tinggi dan kualitas untuk semua. Kualitas pendidikan tidak hanya dapat dilihat secara terpisah 
dengan hanya menekankan pada pendidikan sekolah, untuk kepentingan prestasi kognitif atau budaya 
global yang berhubungan dengan pembelajaran. Tantangan sesungguhnya terletak pada 
ketidakmampuan untuk memenuhi standar pendidik dan fasilitator sehubungan dengan rendahnya 
asupan sarana prasarana, kurangnya buku sumber yang memadai, pedoman dan acuan serta 
ketidakadaan identifikasi dan penilaian yang bekelanjutan untuk melihat keluaran dan kurangnya 
kemampuan pengadministrasian pendidikan dan kapasitas dalam manajemen. Semua kelemahan ini 
berujung pada tingginya tingkat dropout, kegagalan dalam pendidikan, pencapaian dibawah standar 
dan angka mengulang yang tinggi. 

Mutu pendidikan tidak sebatas pada penyediaan asupan pendidikan untuk kepentingan di 
lingkungan pendidikan formal atau dalam kerangka meningkatkan efektivitas sekolah. Mutu 
pendidikan lebih diarahkan pada memberikan fasilitasi pada peningkatan kemampuan setiap individu 
serta pengembangan diri secara penuh kepribadian peserta belajar. 1)Di atas segalanya kualitas 
pendidikan menekankan pada pengembangan individu yang mandiri dan kritis dalam belajar, setiap 
individu diperhatikan kebutuhan sesuai dengan usianya untuk memilih sendiri dan memanfaatkan 
keunggulan untuk memanfaatkan peluang belajar secara berkelanjutan yang dibutuhkan dalam upaya 
melakukan transisi dari tahapan kehidupan satu tahap  pada tahapan berikutnya. 2) Pembelajaran 
sepanjang hayat hanya bisa dimaknai dilihat dari peningkatan kecakapan perorangan dan peluang 
untuk memilih berbasis informasi dan tidak hanya sekedar untuk memenuhi tekanan ekonomi dan 
politik semata. 3)Mutu pendidikan juga hendaknya dilihat dari sudut pembauran sosial dan 
penghargaan atas kemanusiaan, solidaritas, keadilan dan kedamaian yang dibangun pada sendi warga 
negara yang merdeka dan berbasis informasi. 4)Kualitas pendididkan juga berbasis antar hubungan 
yang luas dari semua pemangku kepentingan pendidikan, termasuk negara dan pemerintah daerah, 
lembaga sosial kemasyarakatan, asosiasi dan kelompok, lembaga swasta serta. Diatas semuanya yaitu 
orang tua, guru dan peserta belajar sendiri. 

Pendidikan untuk pembangunan yang berkelanjutan merupakan payung dari mutu pendidikan. 
Hal ini hanya mungkin melalui peletakkan pendidikan untuk pembangunan yang berkelanjutan 
sebagai bagian integral dari mutu pendidikan sesuai dengan kenyataan. Dalam konsep pembangunan 
berkelanjutan mutu pendidikan harus merupakan bagian tidak terpisahkan dari pemenuhan hak dasar 
manusia, demokrasi, toleransi dan penghargaan pada keragaman nilai, perlindungan, warga negara, 
lingkungan, kesehatan, pemanfaatan budaya lokal dan penghargaan atas keragaman budaya yang 
dijadikan bagian utama dalam penetapan keluaran dari pendidikan sesuai dengan tantangan yang 
sangat mendesak pada abad 21. Atas dasar itu pula tedapat penekanan pada keseimbangan antara 
kebutuhan global dan regional, antara bangsa dan dalam bangsa sendiri, untuk kepentingan universal 
dan individu, tradisi dan modern, kebutuhan untuk kepentingan kompetisi dan dan kebutuhan untuk 
kesamaan untuk memeperoleh kesempatan, antara perluasan pengetahuan dan kapasitas untuk 
melakukan asimilasi dan antara kepetingan untuk spiritual dam material. 

Selanjutnya kualitas pendidikan berbasis pada pembangunan berkelanjutan dibagi menjadi 
dimensi 1) pendidikan untuk kepentingan pembangunan sosial sebagai perluasan dari tanggungjawab 
sosial, 2) keterpaduan interdisiplin pada semua tingkatan 3) pencapaian tujuan untuk kepentingan 
abad 21 4) relevansi dan tidak terpisahkan dilihat dari fleksibiltas 5) mutu dalam proses mengajar dan 
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belajar berbasis pada peserta belajar 6) efektivitas dalam menejemen, kepemimpinan dankerjasama, 
serta 7) pengukuran dan monitoring hasilan belajar. 

 
E. Perubahan Orientasi Pendidikan 

Terdapat sejumlah perubahan yang segera harus diwujudkan dalam upaya mengembangkan 
manusia seutuhnya yaitu 
1. Perubahan dalam Peran dan Tanggungjawab Pengajar 

Dalam memenuhi tujuan pendidikan di atas, pendidik  tidak lagi sebatas sebagai sumber 
belajar, sebagai peluncur pengetahuan  (transmisi) dan berperan sebagai penguji (jugdement) dan 
memberikan nilai. Pendidik hendaknya menjadi seorang animateur, seseorang yang mampu 
memfasilitasi belajar sementara ia sendiri harus aktif belajar, akhirnya akan mampu mengembangkan 
belajar yang berkelanjutan dan melakukan perubahan pada dirinya. Untuk memenuhi fungsi sebagai 
animateur, pendidik harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan dirinya sendiri termasuk 
mampu menghimbangi perubahan yang terjadi di sekitar mereka. Bagi profesional penata ruang tugas 
mendidik dan aktif mengikuti pendidikan merupakan kesatuan. 

Perubahan peran pendidik memiliki implikasi pada perubahan tujuan dan strategi dalam 
pendidikan. Sesuai dengan tugas dan tanggungjawab baru pendidik, maka sikap, keterampilan dan 
kompetensi pendidik harus dikembangkan menjadi pengetahuan untuk hidup dan pengetahuan untuk 
mengambil posisi dalam masyarakat. Beberapa kemampuan mendesak yang sangat mendasak yang 
harus dikuasai pendidik meliputi: 

a. Mengembangkan:  
1) harmonisasi dalam kepribadian (image diri yang positif, dan stabilitas emosional)  
2) memiliki kompetensi dasar (pengetahuan bagaimana melakukan observasi, efisien 

dalam membaca/menyimak serta  kemampuan untuk melakukan ekspresi diri)  
3) kecakapan dalam kognisi (melakukan analisis penelitian, sintesis, kemampuan kritis, 

mengevaluasi dan evaluasi diri)  
4) kemampuan dan sikap sosial (komunikasi, kemampuan mendengarkan, ekspresi diri 

dan memahami)  
b. Melakukan adaptasi  pada kehidupan nyata (fleksibilitas, adaptabilitas).  
c. Melakukan fungsi dan tanggungjawab dalam lingkungan yang kreatif dan kritis (otonomi, 

tanggungjawab dan kemampuan untuk memberikan penilaian)  
d. Melakukan kerjasama tim secara harmonis dalam setiap lingkungan (kemampuan untuk 

memahami permasalahan dan memecahkan pokok permasalahan, kemampuan untuk 
berkomunikasi dan melakukan kerjasama).  

e. Melakukan partisipasi bukan hanya pada lingkungan lokal akan tetapi pada lingkungan 
nasional dan regional dengan berlandaskan pada kemampuan kedwibahasaan, seperti juga 
tuntutan bagi profesi penata ruang. 

Dalam hal ini perlu ditegaskan kembali pendidik sebagai penyandang tugas utama pendidikan 
yang lebih berorientasi pada pendidikan seumur hidup yaitu merangsang dan mengembangkan 
kecakapan kepribadian dan sikap dalam belajar bagi pendidik sendiri, baik yang berhubungan dengan 
pengetahuan maupun sikap sosial, yang pada akhirnya diharapkan calon pendidik memahami peran 
baru yang akan dimainkannya. Pada calon pendidik harus berkembang persyaratan minmal, kualitas 
dan kompetensi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan kemampuan untuk mendidik diri. Dengan 
demikian kompetensi yang harus memiliki keunggulan dalam pengetahuan, kompetensi, bagaimana 
memanfaatkan diri secara langsung dalam kehidupan serta bagaimana berperan dalam kehidupan 
(learn to learn, learn to be dan learn to become). Bila tiga tujuan ini bisa dicapai maka dapat dicapai 
pula pola pendidikan kependidikan yang dinamis yang bisa menggantikan pola yang dinilai klasik. 

Bila kita cermati pola klasik dari pendidikan  adalah sebagai berikut : 
 
Pengetahuan                                                          kompetensi 
 

Pada pola ini untuk memiliki kompetensi hanya dituntut kemampuan dalam pengetahuan dan ini 
belum cukup untuk menjadi seorang profesional. Menggunakan prinsip yang dikembangkan pada 
pembaharuan pendidikan profesional, diperlukan dasar dari pendidikan profesional, yang merupakan 
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fundasi dan sarat untuk memanfaatkan dua tujuan lainnya. Dalam proses yang saling berkaitan antara 
aksi dan reaksi dua tujuan akan mempengaruhi dua lainnya, seperti digambarkan: 

   
Dalam konsepsi ini, pendidikan untuk harus mampu menggabungkan  antara pendidikan dasar 

dengan pendidikan berkelanjutan, dengan memadukan antara pendidikan keterampilan dengan 
pendidikan kepribadian. 

2. Prinsip Pendidikan  
Untuk memacu pendidikan yang berorientasi pada perubahan, persaingan dan globalisasi 

dibutuhkan sejumlah prinsip, antara lain: 
a. Pendidikan merupakan hubungan Interpersonal. Melalui proses ini mendidik diharapkan 

dapat memberikan dasar pengetahuan faktual, teknik dan metoda yang bersamaan dengan 
pengembangan kepribadian pendidik dan melakukan transformasi potensi dirinya pada 
peserta didik.  

b. Pendidikan hendaknya diselenggarakan dengan menggunakan metode aktif. Metode aktif 
dimaksud yaitu dalam arti luas. Dalam hubungan ini harus menitikberatkan pada 
pengembangan fungsi pendidik dari hanya sekedar peluncur pengetahuan menjadi 
pengembang kemampuan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan peserta didik 
untuk mengembangkan kapasitas, kecakapan dan sikap yang dibutuhkan untuk 
pengembangan kemampuan belajar dan pertumbuhan diri. 

c. Pendidikan hendaknya didasarkan pada kenyataan dalam kehidupan dan pengalaman. 
Semua tawaran pembaharuan pendidikan seperti yang dikemukakan terdahulu hendaknya 
dirancang untuk menata pembelajaran yang memiliki hubungan langsung dengan 
kenyataan sebagai persiapan untuk melaksanakan kemampuan seseorang dalam 
kehidupan.  

d. Pendidikan bilingual dan internasional. Pendidikan hendaknya memiliki dimensi 
internasional serta keterbukaan pada dunia yang berbeda. Pendidikan untuk tenaga 
profesional tidak hanya membatasi pada sistem yang berlangsung di Indonesia akan tetapi 
harus dikembangkan menjadi pendidikan dengan metode berbeda dan sasaran yang 
berbeda pula. Tujuan lebih jauh dari pendekatan ini yaitu memberikan bekal pada pada 
peserta didik untuk melakukan komunikasi dan memahami pihak lain, mengabaikan dari 
mana asal mereka, dengan tujuan akhir yaitu mengembangkan kemampuan adaptabilitas 
dan fleksibilitas dalam kehidupan.   

e. Pendidikan yang berorientasi ke masa depan (future oriented). 
Pandangan umum yang diterima di lingkungan pendidikan yaitu tidak ada yang 

kekal terhadap perubahan, yang berimplikasi pada pendidikan tidak boleh statis dan kaku 
yang hanya mementingkan bahan pelajaran yang baku bagi semua peserta didik yang 
berdasar pada bahan ajar yang telah dibakukan. Pendidikan tidak berdasar asimilasi pada 
teori yang telah ada, akan tetapi hendaknya dengan pendidikan mampu mengembangkan 
gaya yang berkembang pada peserta belajar untuk mengambil peran lebih awal (get 
ahead), atau bila tidak mungkin mengambil peran (to become) dilakukan secara seimbang 
dengan kondisi yang sedang berlangsung. Untuk tujuan ini peserta didik harus mampu 
mengembangkan imajinasi yang berkaitan dengan antisipasi peran, mengembangkan 
inovasi dan kreativitas dalam upaya untuk berpatisipasi dan mengembangkan perubahan 
yang berarti.  

f. Pendidikan Teknologi. Perkembangan teknologi pendidikan dan audio-visual, semakin 
meningkat dari hari-kehari dan tidak bisa dielakkan. Teknologi harus menjadi bagian 
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tidak terpisahkan dari alat dan proses belajar, serta hendaknya menjadi bagian inti dari 
materi pembelajaran yang membawa pada keberdayaan peserta didik dalam 
memanfaatkan teknologi pendidikan, termasuk dalam mengakses internet dalam proses 
pembelajaran. 

g. Meningkatkan  pengalaman dalam berbagai proses pendidikan.Hampir senada dengan 
pokok pendidikan yang berbasis teknologi, pada bagian ini memiliki penekanan pada: 
1) Memperbanyak keragaman periode pelatihan dalam berbagai lingkungan pendidikan, 

tingkatan, lingkungan sosial dan wilayah yang berbeda 
2) Merangsang dan memanfaatkan pengalaman secara aktif serta pengalaman dalam 

lingkungan pendidikan tinggi 
3) Memperbanyak keragaman pengunaan model dan teori pendidikan 
4) Memperbanyak keanggotaan dalam lingkungan organisasi yang berbeda 
5) Merangsang pencairan kelompok yang kaku melalui mobilitas kelompok. 

h. Mengembangkan Pendidikan dalam Dimensi Global. Untuk mewujudkan konsep ini 
muatan pendidikan harus terdiri dari:  
1) Kunjungan dan praktek pada lingkungan regional dan global yang beragam. 
2) Praktek laboratorium dan secara nyata penggunaan bahasa asing yang memiliki 

aplikabilitas tinggi 
3) Pelatihan dan pelaksanaan pelatihan di wilayah dan lingkungan yang berbeda serta 

studi permasalahan pendidikan pada wilayah yang berbeda 
4) Perbandingan atau berupa pengantar pada perbandingan permasalahan pendidikan 

antar wilayah 
5) Pendidikan untuk pemahaman regional dan internasional 

i. Penganekaragaman pelatihan dan pengambilan makna  pada lingkungan yang berbeda. 
Untuk menjamin terjadinya proses pembelajaran pada lingkungan yang berbeda perlu 
ditunjang dengan: 
1) Mengalami secara langsung pelatihan pada berbagai substansi dan lingkungan belajar 
2) Memahami berbagai sumber pengetahuan, dalam hal ini  harus segera melakukan 

perubahan diri dari belajar dari satu sumber menjadi belajar dari sumber yang 
beragam 

3) Mengembangkan pengalaman pada seting perorangan (pendidikan individual), 
kelompok dan masyarakat tertentu. 

4) Memahami komunikasi pada berbagai bentuk dan lingkungan yang berbeda termasuk 
penggunaan audio visual dan media massa. 

5) Mengembangkan pengetahuan untuk mengembangkan sikap dan keahlian baru. 
j. Kemampuan Membelajarkan Diri dan Evaluasi Diri. Perbedaan yang perlu mendapatkan 

perhatian khusus dalam membandingkan antara pendidikan klasik dengan pendidikan 
yang harus berlangsung pada penyiapan pendidikan profesi, meliputi upaya untuk 
membelajarkan diri dan evaluasi diri. Hal ini ditunjukkan dengan: 
1) Kemampuan untuk mengkoordinasikan pengetahuan berupa kemampuan untuk 

melakukan penelitian serta topik studi lanjutan secara bebas dan mengembangkan 
pilihan-pilihan  bahan ajar secara bebas. 

2) Kemampuan membelajarkan diri dalam upaya memberikan kebebasan dalam belajar 
dan belajar bagaimana cara belajar. 

3) Kebebasan dalam memilih metode dan makna dalam proses pembelajaran. 
4) Melakukan sendiri evaluasi diri dan mengembangkan kemampuan evaluasi. Bila 

selama ini evaluasi menjadi kelajiman dilakukan oleh pihak pendidik pada peserta 
didik, sedangkan peserta didik hanya mengikutinya dengan pasif, maka pada 
pembelajaran di lingkungan pendidikan luar sekolah evaluasi harus dilakukan oleh 
peserta belajar sendiri. 

k. Pendidikan dalam Keahlian Khusus. Tuntutan untuk memperoleh predikat yang 
knowledgeable yaitu peserta belajar yang memiliki pengetahuan umum yang luas akan 
tetapi memiliki bidang sfesialisasi khusus, semakin diperlukan dalam upaya mengimbangi 
kemampuan kependidikan profesi dengan kemampuan menguasai kemampuan substantif. 
Pendidikan keahlian khusus sejalan dengan penguasaan keahlian pada lingkungan yang 



59 
 

berbeda, dengan memperhatikan bahwa kecakapan yang mungkin dikuasai peserta didik 
bukan hanya sebatas IPA-matematika, bahasa atau Ilmu Pengetahuan Sosial, akan tetapi 
mencakup semua kecakapan intelektual. 

F. Perubahan Kurikulum Pendidikan 
 Pendidikan saat ini menekankan pada kurikulum berbasis kompetensi. Dengan standar 

pendidikan guru yang sangat beragam  kurikulum yang memberikan kebebasan kepada guru belum 
saatnya diberlakukan. Kesenjangan antar daerah akan semakin menganga, karena kompetensi guru 
dilihat dari kompetensi pribadi, pedagogik, profesi dan sosial belum berasal dari standar pendidikan 
yang sama dan sebagian besar bahkan belum kualitas pendidikan memenuhi standar minimal. Seperti 
diulas terdahulu, KBK merupakan pengembangan dari pemikiran Delor.  

Dari semua kajian yang pernah dilakukan, paling sesuai dengan filsafat humanisme yaitu 
pemikiran Fien (1993) dengan konsep kurikulum kritik, melalui rangkaian pemikiran sebagai berikut: 

 

 
  
Keberlakuan dari teori dalam kondisi tertentu yaitu: 

a. Setiap peserta belajar diberikan motivasi dan kemampuan dalam melakukan sebuah 
keputusan dan lebih dihargai keputusan yang dilakukan secara bersama-sama, 

b. Memberikan keberdayaan pada peserta belajar untuk merencanakan kegiatan diarahkan 
untuk kebaikan dimasa yang akan datang, 

c. Melibatkan keutuhan peserta belajar (emosi, pemikiran, imajinasi, fisik) dalam setiap 
proses belajar, 

d. Merangsang peserta belajar untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menanggapi kenyataan 
sosial, 

e. Mengembangkan kegiatan bersama dan mengembangkan struktur baru dalam masyarakat, 
f. Menyeimbangkan antara teori dengan kegiatan nyata. 
Perbedaan utama pada konsep ini belajar bukan tabularasa yang entah kapan dimanfaatkan atau 

mungkin tidak sama sekali dimanfaatkan. Ukuran sudah belajar atau tidak tergantung  pada kualitas 
pribadi dan hasilan belajar, terukur dan mampu mewujudkan life skill. 

 
G. Penutup  

Inilah sesungguhnya yang membedakan antara konsep pendidikan yang dikenal dengan 
peluncuran pengetahuan dari satu generasi kepada generasi lainnya dengan konsep pendidikan yang 
bersifat humanis dan transformatif. Transformasi bukan hanya mengajarkan atau belajar sesuatu 
materi akan tetapi secara sadar harus terjadi perubahan struktural pada seseorang. Perubahan itu  
kemampuan untuk terus belajar, belajar yang ditujukan  menunjukkan eksistensi peserta belajar 
sendiri dan penunjukkan diri itu berupa peran nyata dalam posisi dan kehidupan.  Sejalan dengan 
pendapat Delor, dimana kemampuan untuk mengetahui merupakan bagian dari pengetahuan, 
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selanjutnya belajar untuk  menemukkan eksistens diri, belajar untuk bekerja dan belajar untuk hidup 
bersama. Baik belajar untuk  memperoleh  pekerjaan maupun untuk hidup bersama, berdasarkan 
tafsiran dari belajar untuk mengambil posisi dan dalam hidup identik dengan belajar untuk bekerja 
dan hidup bersama. Memang  berperan dalam kehidupan harus ditunjukkan dengan bekerja, akan 
tetapi bukan hanya bekerja  akan tetapi meliputi sejumlah peran lain yang merupakan pengembangan 
dari hanya sekedar bekerja. 
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There have been, however, more recent reconsiderations of critical pedagogies, which have widened 
their purview to take account of new social movements and which also seek to document some actual 
practices of critical pedagogy. For example, Trifonas’s (2003) edited collection, Pedagogies of Difference, 
works with the ‘identity construction’ element of pedagogies, while also acknowledging their knowledge 
construction aspect. At the same time, it wants to create a community of difference across feminist, 
antiracist, postcolonial and gay and lesbian critical pedagogues. This collection articulates pedagogies of 
difference, which aim to ‘create an openness toward the horizons of the other’ (p.4). Writing about 

, Bandung, Indonesia, 17 May, 2010 

 
 

Introduction 
Some years ago it might have been unusual to find a sociologist of education writing about pedagogy. It 
would have been far more likely that an educational psychologist would be writing about pedagogy and 
that their approach would probably have focused on teaching or teaching and learning, rather than 
pedagogy. Don Skinner’s (2010) Effective Teaching and Learning in Practice is a good contemporary 
example of this genre. In the past, within the sociology of education, pedagogical concerns would have 
focused largely on critical pedagogy. This is a tradition which can be traced to Paulo Freire’s (1973) 
Pedagogy of the Oppressed, which was linked to actual pedagogical practices in literacy, which sought 
‘conscientization’ as a goal and rejected a banking conception of pedagogy. This pedagogy of the 
oppressed has had real impact in literacy programs around the world, particularly but not exclusively in 
post-colonial countries. A literature on feminist pedagogy also emerged from the 1980s (e.g. Luke and 
Gore, 1992, Weiner, 1994), whose political intentions were similar to those of Freire’s pedagogy of the 
oppressed, but focused on women’s liberation.  
As the theory framing critical pedagogy became more arcane, its connections to actual pedagogy in 
actual classrooms became somewhat attenuated. Giroux (2003a, p.83), a leading theorist of critical 
pedagogy, stated: ‘I use pedagogy as a referent for analyzing how knowledge, values, desire, and social 
relations are constructed, taken up and implicated in relations of power in the interaction among 
cultural texts, institutional forms, authorities, and audiences’. This definition of critical pedagogy 
indicates the need for a sociological approach and the distance of the genre from teachers in 
classrooms. Indeed, much of the critical pedagogy literature in the sociology of education involved 
largely exhortatory calls for teachers to work against the grain and resist dominant constructions of 
knowledge and produce critical citizens. This work was much more theoretically and politically, rather 
than empirically and practically based. There were some challenges in the sociology of education to its 
effectiveness and critique of its masculine orientation (Ellsworth, 1989).  

                                                             
1 While pedagogy is both singular and plural, I have used pedagogies in this Chapter to pick up on multiple 
approaches to pedagogy in both its narrower construction in relation to schooling and to broader conceptions in 
contemporary social theory. 
2 A version of this paper appears in the forthcoming (2010)  The Routledge International handbook of Sociology of 
Education (London, Routledge), edited by Michael W. Apple, Stephen J. Ball and Luis A.Gandin. 
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educational developments in the USA, Dimitriadis and McCarthy (2001) note how in a time of 
multiplicity and difference most pedagogies seek to tame and regulate as a response - pedagogies of the 
same, rather than pedagogies of difference. Peter McLaren and Joe Kincheloe’s edited collection (2007), 
Critical Pedagogy: Where are we now?, deals with the theoretical, pedagogical and political aspects of 
critical pedagogy, demonstrating its eclectic character and illustrating some actually existing critical 
pedagogies.  Simon Pratt-Adams, Meg Maguire and Elizabeth Burn’s (2010) Changing Urban Education 
deals with urban working class education in the UK from a critical pedagogies stance. 
This paper argues that a sociology of pedagogies demands a more empirically grounded approach, yet 
one which works with the political aspirations of critical and feminist pedagogy.  This stance recognizes 
the veracity of Michael Apple’s position that critical pedagogies ought not simply be about ‘academic 
theorizing’. Rather, he notes, ‘Critical approaches are best developed in close contact with the object of 
one’s analysis’ (Apple, 2006, p.210).  
In what follows, the renewed interest in pedagogy within the sociology of education is considered, as is 
some of the emerging literature. The paper then turns to definitions of pedagogy and the emergence of 
issues of public pedagogy. Subsequently, the research that developed the concept of ‘productive 
pedagogies’ is outlined. This is done to exemplify a possible way forward for sociological research about 
pedagogy, which is empirically based, theoretically and politically informed, and of potential use to 
teachers. Such a sociological account of pedagogy recognizes that pedagogies can make a difference in 
an opportunity sense, but not all the difference (Apple, 2006, Hayes et al., 2006, Townsend, 2001), and 
thus need to be accompanied by broader redistributive policies. The productive pedagogies research fits 
within what has been called ‘new pedagogy studies’ (Green, 2003), which recognizes that pedagogical 
change is at the heart of effective school improvement, but that such change has to be accompanied by 
broader redistributive policies which seek to overcome poverty (Lingard and Mills, 2007). Pedagogies 
can make a difference, but not all the difference. 
Renewed interest in sociology of pedagogy 
Pedagogy is endemic to schooling – it is through pedagogy that schooling gets done – and thus 
understanding pedagogy is central to the sociology of education. Some contemporary factors have also 
sparked a renewed interest in pedagogies within the sociology of education. These include policy 
developments over the last two decades in Anglo-American countries, which have introduced tight 
accountabilities into schooling systems that have affected teachers’ pedagogical work. High stakes 
testing has become a central policy for steering schools and teachers practices with negative effects on 
pedagogic possibilities (Rizvi and Lingard, 2010). These policy driven changes to pedagogies have 
provoked a renewed sociological interest.  
 These policy developments have seen greater usage of outcomes testing, both nationally and 
internationally, as a way of framing education policy and of steering schools. This has been about 
making teachers and their work more accountable and auditable (Mahony and Hextall, 2000), as part of 
the audit culture (Power, 1997), which suffuses state practices under the new public management and 
which has been very evident in schooling systems. In an influential study of teachers’ work, published 
more than two decades ago, Connell (1985) argued that teaching was a labour process without a 
product. In the context of the introduction of new outcomes accountabilities, this observation does not 
hold true today, at least in Anglo-American models of school reform.  Smyth (1998, p.193) observed in 
respect of such outcome accountability:  ‘A crucial element of this educational commodity approach to 
teachers’ work is the attention to calculable and measurable aspects of the work, especially educational 
outputs’.  This has had reductive effects on pedagogy, as McNeill (2003) has demonstrated in respect of 
the US, where test driven schooling has led to what she calls ‘defensive pedagogies’. Hursh (2008) 
similarly has demonstrated the reductive effects on pedagogies, what he calls the decline of teaching 
and learning, of George Bush’s No Child Left Behind Reform and associated testing regime.  I have 
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written about similar potential effects in contemporary Australian schooling policy with the move to 
national testing through NAPLAN (National Assessment Plan – Literacy and Numeracy) (Lingard, 2010). 
This accountability development has been accompanied by reductionist accounts within policy of 
teachers as the most significant school-based factor for ‘determining’ student learning outcomes. These 
policies see teachers as decontextualised practitioners, and as both the ‘cause’ and ‘solution’ to any 
problems with learning outcomes, often reduced to student performance on high stakes testing. School 
effectiveness research in its earlier iterations gave some intellectual or ‘evidence base’ to this framing of 
education policy. These accounts decontextualised the factors involved in school performance, 
particularly for disadvantaged young people, and failed to recognize or acknowledge that it is those 
societies with low Gini coefficients of social and economic inequality that achieve high quality and high 
equity in schooling outcomes (Green et al., 2007).  
In this policy context, pedagogy has also come to the attention of policy makers and teacher registration 
agencies. Thus, for example, in New South Wales, Australia, there is a Quality Pedagogy Policy endorsed 
by the state department. In England, for example, with the Literacy Hour, there is almost a state or 
nationally sanctioned, technicist form of pedagogy (Marsh, 2007).   
These policy developments have brought pedagogy under the purview of sociologists of education 
again. Thus we have seen a range of sociological studies of pedagogy (e.g. Hayes et al. 2006, Munns, 
2007, Alexander, 2008, Zippin, 2009, Sellar, 2009, Comber and Nixon, 2009, Yates, 2009, Pratt-Adams et 
al, 2010), special numbers of journals on pedagogies (e.g. International Journal of Inclusive Education, 
Vol 11, No 3, 2007, Discourse, Vol 30, No 3, 2009, Pedagogy, Culture & Society, Vol 17, No 1, 2009), and 
a new Sage journal entitled Pedagogies. A range of writers in the UK, namely Jeffrey and Woods (1998), 
Mahony and Hextall (2000), Hartley (2003) and Ranson (2003) have written about the pedagogisation of 
policy and policy of pedagogisation and its effects on the ‘secret garden of the curriculum’, teachers’ self 
conceptions, the ‘soul of the teacher’ and possibilities for authentic pedagogies (Ball, 2006), as well as 
narrowing effects on educational outcomes and the inhibition of the progressive potential of 
pedagogies.  
The renewed focus on pedagogy by sociologists of education has also been linked to some influential 
research. There is Robin Alexander’s monumental (2000) study of pedagogy in relation to culture in five 
countries, Culture and Pedagogy, which is also distinctive within its field of comparative education in its 
focus on classroom practices and their embeddedness in broader culture. Alexander acknowledged the 
relationships between pedagogy and social control and recognised the ‘truth’ of Bernstein’s (1971, p.47) 
well-known observation that: ‘How a society selects, classifies, distributes, transmits and evaluates the 
educational knowledge it considers to be public, reflects both the distribution of power and principles of 
social control’.  Alexander assumed and documented the linkages between pedagogies and different 
cultural and historically bound ‘ideas and values, habits and customs, institutions and world views’ 
(2000, p.5). His research worked with a very broad and culturally based definition of pedagogy, 
extending its meaning well beyond teaching or instruction.  
Alexander’s account, follows Bernstein, in its conceptualization of pedagogy as ‘cultural relay’. Bernstein 
(2004, p.196) observed that ‘pedagogic practice can be understood as relay, a cultural relay: a uniquely 
human device for both the production and reproduction of culture’.  Alexander’s comparative research 
clearly demonstrated the veracity of this observation.  Elsewhere, Alexander (2008) has provided 
stinging attacks on the negative effects of New Labour school reform, particularly consequential 
accountability, on pedagogy in England, reducing its meaning and neglecting its connections to culture. 
Alexander’s work also insinuated the necessity of a sociological approach to pedagogy.  
This reference to Bernstein also makes us aware that there is another tradition of pedagogical work in 
the sociology of education, that of Bernstein (1990, 1996) and his deeply theoretical constructions of the 
message systems of schooling, curriculum, pedagogy and evaluation. Bernstein argued that changes in 
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one message system affected changes symbiotically in the other, a reality obvious in the effects of new 
testing and accountability arrangements on pedagogy in England. In his later work Bernstein was also 
concerned with the relations internal to schooling systems of the message systems and ‘the 
recontextualising field of pedagogic discourse’.  Such a pedagogic discourse recontextualises knowledge 
into curricula, syllabuses and pedagogical knowledge and practices. Bernstein’s theorizing of pedagogy 
and pedagogic discourses has provoked a range of work, which is well exemplified in the collection, 
Towards a Sociology of Pedagogy: The Contribution of Basil Bernstein to Research (2001), edited by Ana 
Morais and her colleagues.  
Within a similar intellectual field and related to considerations of social and cultural reproduction,  
Bourdieu saw pedagogies as necessarily involving power relations and as also central to the 
reproductive mechanisms, in social structural terms, of schooling systems. This was particularly so for 
those pedagogies that assumed a cultural homology between the capitals of schooling and pedagogy 
and those of the home. These are pedagogical practices which regarded school performance as a 
function of individual capacity, rather than cultural experience and the possession of particular school 
relevant cultural capitals, and thus misrecognised a ‘social gift treated as a natural one’ (Bourdieu, 1976, 
p.110).  
As Bernstein (2004, p.205) has noted, academic success at school demands two complementary sites of 
pedagogic acquisition, that of the home and that of the school. Bernstein also suggests that the pacing 
of curricula and the amount of material to be covered in a finite period of time means that school 
success demands complementary ‘official pedagogic time at home’.  And, of course, the capacity to offer 
this pedagogic time is class based.   
Bourdieu also acknowledged that the other side of pedagogies and reproduction was the possibility for 
pedagogies, which made explicit what was most often taken for granted in terms of cultural capital, to 
potentially interrupt social reproduction.  He observed:  
If all pupils were given the technology of intellectual enquiry, and if in general they were given rational 
ways of working (such as the art of choosing between compulsory tasks and of spreading them over 
time), then an important way of reducing inequalities based on cultural inheritance would have been 
achieved. (Bourdieu, 1990, p.309) 
Working within a different intellectual tradition, that of US school reform, Newmann and colleagues’ 
work (1996) on authentic pedagogy has also been influential in the US and Australia and was the 
background to the large Queensland School Reform Longitudinal Study, which developed the concept of 
productive pedagogies. This concept was taken up by the Queensland government and used as the basis 
for professional development for teachers, while it also formed the basis of the development of a 
Quality Pedagogy model framing schooling in New South Wales, as well as being influential elsewhere. 
Contemporary research in Singapore, for example, has built on productive pedagogies to consider more 
closely the pedagogies/knowledges relationship (Luke and Hogan, 2006). The Teaching and Learning 
Research Program in the UK funded by the Economic and Social Research Council has also provoked a 
renewed research interest in pedagogy.   
We also need to recognize the unease that the term, pedagogy, sometimes provokes in the Anglo-
American world and amongst teachers. Writing in 1999, Watkins and Mortimer noted that: ‘The term 
pedagogy is seldom used in English writing about education’ (p.1).  The situation has changed 
considerably in the ensuing decade. Some time ago, Brian Simon (1981) asked ‘Why no Pedagogy in 
England?’ and answered that the prime purpose of English education was character building, a residue 
from public school approaches of the nineteenth century, and that this history and the anti-
intellectualism of Anglo culture saw no need for pedagogy as broadly conceptualized. Simon (1983, p.10) 
saw pedagogy as both ‘the theory and practice of teaching’ and argued that such theory had been 
neglected in England. In 1999, David Hamilton sub-titled a paper ‘Why no didactics in England?’ to 
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indicate that the increasing usage of pedagogy in Anglo-American educational research picked up on 
these wider meanings. 
The policy driven construction of pedagogy presents a thinned out version, which eschews these 
broader definitions and which rejects the notion of theory attached to teaching. It is this effect which 
has attracted sociological attention. From within a theoretical and research frame, some have also 
recognised the difficulty of making pedagogy a stable object of theory and research (e.g. Sellar, 2009). In 
the next section, definitions of pedagogy and the changing contexts of pedagogy will be considered   
Definitions of pedagogy  
Here I will make an attempt at definitions and given the width and complexity of these, briefly consider 
the different literatures that considerations of pedagogy are located within. Alexander makes a very 
clear distinction between teaching and pedagogy. Put succinctly, he asserts that pedagogy is the art of 
teaching plus its associated discourses to do with learning, teaching, curriculum and much else.  For 
Alexander (2000, p.540) pedagogy is both an act (teaching) and a discourse. This is pedagogy as cultural 
relay and its multiple and associated discourses.  As Alexander (2000, p.540) states: ‘Pedagogy connects 
the apparently self-contained act of teaching with culture, structure and mechanisms of social control’. 
While noting that the field is quite muddled concerning a definition, Alexander (2008, p.3) suggests the 
complex field of pedagogy includes ‘culture and classroom, policy and practice, teacher and learner, 
knowledge both public and personal’.  Pedagogy is thus more than what is usually implied by the use of 
‘instruction’ to refer to teaching in US teacher professional discourses and is also more than teaching, 
the more common term used in the UK, Australia and New Zealand. Pedagogy could be seen to also link 
closely to the other message systems of schooling, curriculum and evaluation and through them to 
culture. This broader definition of pedagogy suggests the need for a sociological account. However, the 
use of pedagogy in this way is also culture bound, as Alexander (2000) demonstrates.  In much of 
Europe, especially in the Nordic countries, and in Russia, pedagogy refers to both the act and idea of 
teaching framed by a very broad knowledge base (Alexander, 2000, p.542).  
While this Chapter is concerned with pedagogy as linked to schooling and teacher practices, pedagogies 
have seeped out of educational institutions to other social institutions and workplaces. This is part of the 
de-differentiation associated with the knowledge economy and the pedagogising of many aspects of 
work and public policy. Bernstein (2001ab) has spoken of the ‘totally pedagogised society’ to refer to the 
ways in which social policy and professional practice today have become pedagogised. What we have is 
‘pedagogic inflation’ (Bernstein, 2001a, p.367), where ‘the State is moving to ensure that there’s no 
space or time which is not pedagogised’ (Bernstein, 2001b, p.377). This is why Bernstein suggests that a 
sociology of the transmission of knowledge is now required, which is focused on the broader changes 
towards the totally pedagogised society; this is an enterprise which would subsume the narrower 
sociology of pedagogy.  
In terms of the features of the totally pedagogised society: think for example of public health policies of 
a preventative kind. Think of mandatory courses for single parents and welfare recipients. Think of 
polices which require all young people to be in education, training, education or work or a combination 
of these,  rather than being welfare beneficiaries.  Think of the pedagogic functions of art galleries and 
museums, of the web and the internet. 
This broadened conception of pedagogy is also linked to the effects of the new technologies and the 
potential globalization of pedagogies (Edwards and Usher, 2000). The older technologies of pedagogy 
were bounded by classrooms and the technology of the book, while the new technologies have seriously 
challenged these pedagogies of enclosure. These challenges link more broadly to social theory as well, 
with a conception of public pedagogy linked to social theory and a politics of change. It is almost as if 
today social theory needs a public pedagogy as a bearer of change (Lingard et al., 2008).  
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It is interesting then that some critical pedagogy theorizing has spoken of ‘public pedagogy’ and the 
need in a sense for teachers to be ‘public pedagogues’. In respect of public pedagogy, Giroux (2003, 
p.64) argues that:  

Making the political more pedagogical suggests producing modes of knowledge and social 
practice that not only affirm oppositional cultural work, but offer opportunities to mobilize 
collective outrage, if not collective action, against glaring material inequalities and the growing 
cynical belief that today’s culture of investment and finance makes it impossible to address many 
of the social problems facing both the United States and the world. 
 

This emerging trend can be seen in talk of pedagogy in some social theorizing, say within cultural theory 
(Chow, 1993) and postcolonial theory (Spivak, 1993). This broader conception of pedagogy is related to 
Vygotsky’s argument about pedagogy being a central feature of humanity, which distinguishes the 
human species from others in the animal kingdom (Moll, 1990, Daniels, 2001). The remainder of this 
paper will deal, however, with a narrower conception of pedagogy, namely that associated with 
schooling, while being aware of insights that can be gained for a sociology of pedagogy from broader 
considerations of public pedagogy in social theory.  I turn now to a consideration of productive 
pedagogies. 
 
Productive pedagogies 

The Queensland School Reform Longitudinal Study (QSRLS) (Lingard et al., 2001), from which the 
concept of productive pedagogies was derived, was commissioned by the State government in 1997. 
The QSRLS developed out of Newmann and Associates’ (1996) US research on ‘authentic pedagogy’ and 
backward mapped from classroom practices to structures with priority given in the research design to 
classroom practices (Lingard et al., 2001). As Rose has noted: ‘The vantage point from which you 
consider schools - your location physically and experientially - will affect what you see and what you can 
imagine’ (1995, p.230). The model of productive pedagogies was derived from long periods of 
observation in actual classrooms across Queensland government primary and secondary schools. The 
model derived from maps of teacher pedagogies developed from a classroom observation tool 
developed out of the relevant research literature and from an interrogation of the classroom data. The 
point to stress here is that the model has come from observing actual teachers at work in actual 
classrooms.  
While the QSRLS was developed out of Newmann and Associates’ (1996) research on ‘authentic 
pedagogy', it was recontextualised to take account of the Queensland context. The Newmann research 
identified the concept of ‘authentic pedagogy’ to refer to teacher classroom practices that promoted 
high quality learning and boosted achievement for all students. Newmann found that authentic 
pedagogy boosted the achievement of students from disadvantaged backgrounds, closing to some 
extent the equity gap in performance.  
In the Newmann research, authentic pedagogy incorporated the concepts of authentic instruction and 
authentic assessment3

                                                             
3 The concept of ‘authentic’ was rejected because of its modernist overtones. Pedagogy was pluralized to indicate 
that many pedagogical styles could be aligned with productive pedagogies, while acknowledging that pedagogy like 
sheep is pedantically both singular and plural. Productive resonated with the idea of teachers actually producing 
something in a positive sense. 

. The QSRLS research differentiated between pedagogies and assessment, whilst 
at the same time recognising the importance of aligning the two. Authentic instruction requires higher 
order thinking, deep knowledge, substantive conversations and connections to the world beyond the 



67 

 

classroom. Authentic assessment involves students being expected to organise information, consider 
alternatives, demonstrate knowledge of disciplinary content and processes, perform elaborate 
communication, solve problems that are connected to the world beyond the classroom and present to 
an audience beyond the school.  
The QSRLS augmented the concepts of authentic pedagogy and assessment so as to take account of 
social as well as academic student outcomes. Consequently, the elements of authentic instruction were 
expanded into a broader grid consisting of twenty items for productive pedagogies (and authentic 
assessment into seventeen items for productive assessment), each mapped on a five point scale. 
There were twenty-four carefully selected research schools, selected because of their reputations for 
reform, half were primary and half secondary. Eight schools were studied in each year of the research, 
with each being visited twice for a week at a time. Classes observed in these schools were Year 6 
(penultimate primary year), Year 8 and Year 11 (penultimate secondary year), in the subject areas of 
English, Maths, Science and Social Science.  

Table 1 Relationships between productive pedagogies and productive assessment 
Dimensions Productive pedagogies Productive assessment  

 

Intellectual Quality 
Problematic knowledge 

 

Problematic knowledge: 
construction of knowledge  

Problematic knowledge: 
consideration of 
alternatives 

Higher order thinking  Higher order thinking  

Depth of knowledge 

Depth of students’ 
understanding 

Depth of knowledge: 
disciplinary content 

Depth of knowledge: 
disciplinary processes 

Substantive 
conversation  

Elaborated written 
communication 

Metalanguage Metalanguage 

 

Connectedness 
Connectedness to the 
world beyond the 
classroom  

Connectedness: Problem 
connected to the world 
beyond the classroom 

Knowledge integration  Knowledge integration  

Background knowledge Link to background 
knowledge 
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Problem based 
curriculum 

Problem based curriculum 

Connectedness: Audience 
beyond school 

 

Supportiveness 
Students’ direction   

Explicit quality 
performance criteria  

Social support  

Academic engagement 

Student self regulation 

Students’ direction  

Explicit quality 
performance criteria 

 

Working with and 
Valuing   Difference 

Cultural knowledges Cultural knowledges 

Active citizenship  

 

Narrative 

Group identities in 
learning communities 

Representation  

Active citizenship 

 

 

Group identities in 
learning communities 

 

 

The expanded elements of productive pedagogies were derived from a literature review and included 
work from the sociology of education, critical readings of school effectiveness and school improvement, 
socio-linguistic studies of classrooms, social psychology including socio-cultural approaches, social 
cognition, learning communities and constructivism, critical literacy, critical pedagogies, along with 
Freirean, Indigenous, postcolonial and feminist pedagogies.  
It was in the construction of the twenty element model of productive pedagogies from the literature, 
which also formed the basis of the classroom observation manual, the attempt was made to construct a 
progressive pedagogy for contemporary times.  This was evident in the emphasis upon the constructed 
nature of knowledge and multiple perspectives on things and also in the constructivist and collectivist 
approach to learning. It was also evident in the connectedness of the pedagogies, to biographies, to 
previous knowledge, to the world in which students currently learn and play, and to students’ 
everyday/everynight practices. Derived from Bourdieu, the contemporary and progressive character of 
productive pedagogies were also evident in the required explicitness of criteria and in the substantive 
conversations, which were conceived as being central to the distribution of multiple capitals to all 
students.  
 
The emphasis upon working with and valuing difference attempted to construct a pedagogy of 
difference (ethnic, Indigenous, gender, disability, sexuality), in terms of representation in texts and 
examples utilised in classroom pedagogies, and also in student inclusion in classroom activities, and in 
the creation of activist citizens who saw the global space as that for contemporary politics, but who 
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would also work on the local and national. Thus, productive pedagogies sought to work with, not against 
multiplicity (Dimitriadis and McCarthy, 2001) and ‘with a culture of respect for the history, the language 
and culture of the peoples represented in the classroom’ (Rose, 1995, p.414). Stuart Hall (2000, p.216) 
has insightfully captured the stance taken on difference in the research: ‘This is not the binary form of 
difference between what is absolutely the same, and what is absolutely ‘Other’. It is a ‘weave’ of 
similarities and differences that refuse to separate into fixed binary oppositions’. Despite the strong 
theoretical underpinnings of the difference dimension of productive pedagogies, it was difficult to 
operationalise the concept for the classroom mapping exercise.  

 
On the basis of about 1,000 classroom observations in twenty-four case study schools over three years 
(1998-2000) (about 250 teachers each observed four times), statistical analysis supported a multi-
dimensional model of pedagogy - what we called 'productive pedagogies'. The twenty elements of 
productive pedagogies fitted into four dimensions as shown in Table 1, which the research team named, 
intellectual quality, connectedness, social support and working with and valuing of difference. Table 1 
outlines the four dimensions, including the way the twenty elements fall under each of the dimensions, 
as well as the reconceptualisation of authentic into productive assessment.  
 

Pedagogies of indifference 

Each of the elements, which made up the dimensions of productive pedagogies, was measured on a 
five-point scale, with a score of five representing high presence and quality of an element. The ‘findings’ 
in relation to productive pedagogies suggest that across the entire sample, there was a high degree of 
support for students (although very few opportunities for them to affect the direction of activities in the 
classroom), but not enough intellectual demandingness, connectedness to the world or engagement 
with and valuing of difference (see Table 2).  In relation to intellectual quality and connectedness, there 
was a high standard deviation, indicating that these dimensions were present in some classrooms. In 
contrast, there was a high mean and a low standard deviation for supportiveness (see Table 2). What we 
saw were very supportive and caring teachers, teachers practising an almost social worker version of 
teachers’ work.  
In the context of growing inequality, we believe that teachers should be congratulated for the levels of 
social support and care they offered to students. This care was particularly evident in schools located in 
disadvantaged communities. Schools do contribute to what contemporary public policy likes to call 
‘social capital’, that is, the creation of social trust, networks and community – the collective (but also 
dangerous) ‘we’ of local communities (Sennett, 1998). However, the research would suggest that such 
support is a necessary, but not sufficient requirement for enhancing student outcomes, both social and 
academic, and for achieving more equality of educational opportunity. Following Bourdieu and the 
research findings, socially just pedagogies must work with a more equitable distribution of cultural 
capital through explicitness. 
The actual pedagogies mapped then, could be classified as pedagogies of indifference, in their non-
connectedness, their lack of intellectual demand and their absence of working with and valuing 
difference. They were pedagogies of indifference in failing to make a difference, particularly for students 
from families not possessing the requisite cultural capital. However, it should be stressed that the 
teachers who were observed were not indifferent in terms of their care, concern and indeed support for 
students. 
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There are structural reasons for these findings, including class sizes, contemporary policy pressures 
(earlier social justice policies which perhaps emphasised care over intellectual demand) and 
contemporary testing policies which reduced intellectual demand, a crowded curriculum, time demands 
of curriculum coverage, pacing, pressures on teachers, a focus on structural change and so on. Allan 
Luke (2006), a member of the QSRLS research team, observed that interviews with teachers supported 
an explanation that ‘the testing, basic skills, and accountability push had encouraged narrowing of the 
curriculum’ and was affiliated with the finding of ‘a shaving off of higher order and critical thinking and a 
lowering of cognitive demand and intellectual depth’ (p.123).  

 
Table 2: Mean ratings of dimensions of productive pedagogies from 1998 to 2000 

 1998 

(n=302) 

1999  

(n=343) 

2000 

(n=330) 

TOTAL 

 (n=975) 

 Mean Std Dev Mean Std 
Dev 

Mean Std 
Dev 

Mean Std 
Dev 

Intellectual 
Quality 2.16 .77 2.17 .73 2.47 .91 2.27 .82 

Connectedness 1.84 .77 1.97 .79 2.39 .97 2.07 .88 

Supportive 
Classroom 
Environment 

2.75 .63 3.05 .67 3.26 .67 3.03 .69 

Working with and 
Valuing Difference 1.79 .51 1.89 .50 2.13 .54 1.94 .54 

 

The lack of intellectual demand (particularly in schools serving disadvantaged communities and 
particularly in secondary schools) had serious social justice implications. Indeed, this absence of 
intellectual demand works in the way in which Bourdieu suggest schools reproduce inequality, that is, by 
demanding of all that which they do not give, those with the requisite cultural capital are advantaged in 
schooling. Such a lack probably reflects the substantial amount of curriculum content teachers felt they 
had to cover in a finite period of time; thus coverage became more important than the pursuit of higher 
order thinking, citizenship goals and so on. This pedagogy for success requires a complementary 
pedagogy at home, thus reproducing class based inequalities around familial cultural capital. 
We were surprised at how unconnected with students’ lives and communities the pedagogies were, 
most of the time. Practice was decontextualised. Following Bourdieu’s account of the reproduction of 
inequality, the literature would suggest that middle class students possessing the requisite cultural 
capital are better positioned to handle this decontextualised school knowledge – they are better placed 
to do school. Bernstein’s (1999) work on the distinction between vertical (in this case academic 
knowledges) and horizontal (connectedness to the local and the specific) discourses provides insights 
into the pedagogical difficulties faced by teachers in working with and across the two, particularly with 
different groups of students possessing different amounts of cultural capital.  
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The lack – indeed absence - of engagement with difference perhaps reflected teacher doubt about what 
the appropriate responses were and a serious lack of effective professional development on such 
matters. In our view, this did not reflect so much a failure to recognise that something had to be done, 
but rather not knowing what to do in an increasingly xenophobic political environment. From its election 
in1996 through until its defeat in 2007, the Howard government in Australia shifted ‘the public gaze and 
preoccupation to global events such as the War on Terror, the potential avian flu epidemic and, at the 
micro level, encourages its population to be wary of strangers, to be conscious of the vulnerability of 
Australia and Australian shores to illegal immigrants’ (Crowley and Matthews, 2006, p.6), provoking a 
fear of difference, rather than robust multiculturalism and robust Reconciliation with Indigenous 
Australians. We also found (apart from the Aboriginal community school) an inverse relationship 
between the extent of engagement and valuing of difference in pedagogical practices and the ethnic 
diversity of the school’s population, a counter intuitive finding.  
 
Conclusion 

This paper has gestured towards the development of a sociology of pedagogies and  has suggested that 
there have been two traditions within the sociology of education in respect of pedagogies. The first was 
that of critical and feminist pedagogy, largely political approaches, which has also continued to develop 
in parallel to the diversification of social theory across a range of social differences.  Gaby Weiner (2007) 
in a review of feminist pedagogies suggested that they remain an aspiration rather than a set of actual 
practices. The second is that associated with the work of Bernstein and Bourdieu, located within 
considerations of social and cultural reproduction.  

I have also suggested that contemporary education policy developments have again brought sociological 
considerations of pedagogy to the fore. These policy developments around accountability and high 
stakes testing have ushered in enhanced sociological interest in pedagogies and what has been called 
new pedagogy studies. At the same time, some research, particularly that of Alexander has contributed 
to a revitalization of the sociological study of pedagogies.  
In the latter section of the paper the productive pedagogies research was outlined. The findings of this 
research were also briefly traversed, which demonstrated that actually existing pedagogies were more 
akin to pedagogies of indifference. This research was dealt with because it sought to cut across the 
critical pedagogy tradition, including feminist pedagogy, and more empiricist accounts such as that of 
Newmann and Associates (1996). Jennifer Gore (1993) in The Struggle for Pedagogies established 
another binary in her account of critical and feminist pedagogies: between the social vision of these 
approaches and the more explicit instructional focus of empiricist accounts. Rejecting this opposition, 
she argued that ‘instruction and vision are analytical components of pedagogy, insofar as the concept 
implies both, each requires attention’ (1993, p.5). Productive pedagogies4

                                                             
4 There has been critique of the productive pedagogies model and research design (see Mills et 

al., 2008, Ladwig, 2005, 2007). 

 

, politically aware and 
empirically based - working with both vision and instructional concerns - would appear to offer potential 
for future pedagogical research from a sociological perspective. Productive pedagogies have also been 
useful to teachers for reflection on their pedagogies and for critical and substantive professional 
conversations about maximizing the effects of schooling for all students. 



72 

 

 
References 

Alexander, R. (2000) Culture and Pedagogy International Comparisons in Primary Education (London, 
Blackwell). 
Alexander, R. (2008) Essays on Pedagogy (London: Routledge). 
Apple, M. (2006) Critical Education, Politics and the Real World, in L.Weis, C.McCarthy and G. 
Dimitriades (Eds.) Ideology, curriculum, and the new sociology of education Revisiting the work of 
Michael Apple (New York, Routledge). 
Apple, M. (2000) The shock of the real: critical pedagogies and rightist reconstructions, in P. Trifonas 
(Ed.) Revoluntary pedagogies (New York, Routledge).  
Ball, S.J. (2006) The Teachers’ Soul and the terror of Performativity in S. Ball (ed) Education Policy and 
Social Class: The Selected Works of Stephen J. Ball (London, Routledge). 
Bernstein, B. (2001a) From pedagogies to knowledge, in A.Marais, I.Neves, B.Davies and H.Daniels (Eds.) 
Towards a sociology of pedagogy The contribution of Basil Bernstein to research (New York, Peter Lang). 
Bernstein, B. (1971) On the classification and framing of educational knowledge, in M.F.D. Young (Ed.) 
Knowledge and control (London, Collier-MacMillan). 
Bernstein, B. (1996) Pedagogy, Symbolic Control and Identity (Bristol, Taylor and Francis). 
Bernstein, B. (2004) Social class and pedagogic practice, in: S.J.Ball (Ed.) The RoutledgeFalmer reader in 
sociology of education (London, Routledge). 
Bernstein, B. (1990) The Structuring of Pedagogic Discourse (London, Routledge). 
Bernstein, B. (1999) Vertical and horizontal discourse: an essay, British Journal of Sociology of Education, 
20 (2), 157-173. 
Bernstein, B. (2001b) Video conference with Basil Bernstein, in: A.Marais, I.Neves, B.Davies and 
H.Daniels (Eds.) Towards a Sociology of Pedagogy The Contribution of Basil Bernstein to Research (New 
York, Peter Lang). 
Bourdieu, P. (1990) Principles for reflecting on the curriculum, Curriculum Journal, 1 (3), 307-314. 
Bourdieu, P. (1976) The school as a conservative force: scholastic and cultural inequalities, in: R.Dale, 
G.Esland and M.MacDonald (Eds.) Schooling and Capitalism: A Sociological Reader (London: Routledge 
and Kegan Paul). 
Chow, R. (1993) Writing Diaspora: Tactics of Intervention in Contemporary Cultural Studies, 
Bloomington: Indiana University Press. 
Comber, B. and Nixon, H. (2009) Teachers’ Work and Pedagogy in an Era of Accountability, Discourse: 
Studies in the Cultural Politics of Education, 30 (3). 
Connell, R.W. (1985) Teachers’ Work (Sydney, Allen & Unwin). 
Crowley, V. and Matthews, J. (2006) Museum, memorial and mall: postcolonialism, pedagogies, racism 
and reconciliation, Pedagogy, Culture & Society, 14 (3), 263-277. 
Daniels, H. (2001) Vygotsky and Pedagogy (London, Routledge). 
Dimitriadis, G. and McCarthy, C. (2001) Reading and teaching the postcolonial: From Baldwin to Basquiat 
and beyond (New York, Teachers’ College Press). 
Edwards, R. and Usher, R. (2000) Globalisation and Pedagogy Space, Place and Identity (London, 
Routledge). 
Ellsworth, E. (1989) Why doesn’t this feel empowering? Working through the repressive myths of critical 
pedagogy, Harvard Educational Review, 59, 297-324. 
Freire, P. (1973) Pedagogy of the oppressed (Harmondsworth, Penguin). 
Giroux, H. (2003a) Public Spaces Private Lives Democracy beyond 9/11 (New York, Rowman & 
Littlefield). 



73 

 

Giroux, H. (2003b) The abandoned generation democracy beyond the culture of fear (New York, 
Palgrave). 
Gore, J. (1993) The struggle for pedagogies critical and feminist discourse as regimes of truth (New York, 
Routledge). 
Green, A., Preston, J. and Janmaat, J. G. (2006) Education, Equality and Social Cohesion A Comparative 
Analysis (London, Palgrave). 
Green, B. (2003) An Unfinished Project? Garth Boomer and the Pedagogical Imagination, Opinion: 
Journal of the South Australian Teachers’ Association, 47 (2), pp.13-24. 
Hall. S. (2000) ‘Conclusion: the multi-cultural question, in: B. Hesse (Ed.) Un/settled multiculturalism 
(London, Zed Books).  
Hamilton, D. (1999) The Pedagogical Paradox (or Why No Didactics in England?), Pedagogy, Culture & 
Society, 7, pp.133-152. 
Hartley, D. (2003) New economy, new pedagogy, Oxford Review of Education, 29 (1), 81-94. 
Hayes, D., Mills, M., Christie, P. and Lingard, B. (2006) Schools and teachers Making a difference? 
Productive pedagogies and assessment (Sydney, Allen and Unwin).  
Hursh, D. (2008) High-stakes Testing and the Decline of Teaching and Learning (New York, Rowman & 
Littlefield). 
Jeffrey, B. and Woods P. (1998) Testing Teachers: The Impact of School Inspection on Primary Teachers 
(London, Falmer). 
Lingard, B. (2007) Pedagogies of indifference, International Journal of Inclusive Education, 11 (3), 245-
266. 
Lingard, B. (2008) Pedagogies of Indifference: Research, Policy and Practice in B.Lingard,  J.Nixon and 
S.Ranson (eds) Transforming Learning in Schools and Communities (London, Continuum). 
Lingard, B., Hayes, D., Mills, M. and Christie, P. (2003) Leading learning: Making hope practical in schools 
(Maidenhead, Open University Press). 
Lingard, B., Ladwig, J., Mills, M., Bahr, M., Chant, D., Warry, M., Ailwood, J., Capeness, R., Christie, P., 
Gore, J., Hayes, D. and Luke, A. (2001) The Queensland School Reform Longitudinal Study, Vols 1 and 2, 
(Brisbane, Education Queensland).  
Lingard, B. and Mills, M. (2007) Pedagogies making a Difference: issues of social justice and inclusion, 
International Journal of Inclusive Education, Vol 11, No  3, pp.233-244. 
Lingard, B., Nixon, J. and Ranson, S. (2008) Remaking Education for a Globalized World: Policy and 
Pedagogic Possibilities, in B. Lingard, J.Nixon and S.Ranson (eds) Transforming Learning in Schools and 
Communities (London, Continuum).  
Luke, A. (2006) Teaching after the market: from commodity to cosmopolitan, in L.Weis, C.McCarthy and 
G. Dimitriades (Eds.) Ideology, curriculum, and the new sociology of education revisiting the work of 
Michael Apple (New York, Routledge). 
Luke, A. and Hogan, D. (2006) Redesigning what counts as evidence in educational policy: the Singapore 
model, in J.Ozga, T.Seddon and T. Popkewitz (Eds.) Education research and policy steering the 
knowledge-based economy (London, Routledge). 
Luke, C. and Gore, J. (Eds.) Feminisms and Critical Pedagogy (New York, Routledge).  
Mahony, P. and Hextall, I. (2000) Reconstructing Teaching: Standards, Performance and Accountability 
(London, Routledge). 
Marsh, J. (2007) New Literacies and Old Pedagogies: Recontextualising Rules and Practices, International 
Journal of Inclusive Education, Vol 11, No 3, pp.267-281. 
McLaren, P. and Kincheloe, J. (eds) (2007) Critical Pedagogy: Where are We Now? (New York, Peter 
Lang). 



74 

 

McNeil, L. (2000) Contradictions of School Reform: Educational Costs of Standardized Testing (New York, 
Routledge). 
Mills, M., Goos, M. , Keddie, A., Gilbert, R., Honan, E., Khan, E., Nichols, K., Pendergast, D., Renshaw, P. 
and Wright, T. (2008) Longitudinal Study of Teaching and Learning in Queensland State Schools 
(Brisbane, Department of Education, Training and the Arts). 
Moll, L. (1990) Introduction in L. Moll (ed) Vygotsky and Education: Instructional Implications and 
Applications of Sociohistorical Psychology (Cambridge, Cambridge University Press). 
Morais, A., Neves, I., Davies, B. and Daniels, H. (2001) Towards a Sociology of Pedagogy: The 
Contribution of Basil Bernstein to Research (New York, Peter Lang). 
Munns, G. (2007) A sense of Wonder: Pedagogies to engage Students who live in Poverty, International 
Journal of Inclusive Education, 11 (3), pp.301-315. 
Newmann, F. and Associates (1996) Authentic Achievement: Restructuring Schools for Intellectual 
Quality (San Francisco, CA, Jossey-Bass). 
Power, M. (1997) The Audit Culture Rituals of Verification (Oxford, Oxford University Press). 
Pratt-Adams, S., Maguire, M. and Burn, E. (2010) Changing Urban Education (London, Continuum). 
Ranson, S. (2003) Public accountability in the age of neo-liberal governance, Journal of Education Policy, 
18 (5), 459-480. 
Rizvi, F. and Lingard, B. (2010) Globalizing Education Policy (London, Routledge). 
Rose, M. (1995) Possible lives: The promise of public education in America (New York, Penguin). 
Sellar, S. (2009) The Responsible Uncertainty of Pedagogy, Discourse: Studies in the Cultural Politics of 
Education, 30 (3). 
Sennett, R. (1998) The corrosion of character: The personal consequences of work in the new capitalism 
(New York, Norton). 
Simon, B. (1981) Why No Pedagogy in England? In B.Simon and W. Taylor (eds) Education in the Eighties: 
The Central Issues (London, Batsford). 
Skinner, D. (2010 Effective Teaching and Learning in Practice (London, Continuum). 
Smyth, J. (1998) Finding the ‘Enunciative Space’ for Teacher Leadership and Teacher Learning in Schools, 
Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 26 (3), pp.191-202. 
Spivak, G. (1993) Outside in the teaching machine (New York, Routledge). 
Trifonas, P. (2003) Introduction. Pedagogies of difference: locating otherness, in P. Trifonas (Ed.) 
Pedagogies of difference rethinking education for social change (New York, Routledge). 
Townsend, T. (2001) Satan or savior? An analysis of two decades of school effectiveness research, School 
Effectiveness and School Improvement, Vol 12, No 1, pp.115-129. 
Watkins, C. and Mortimer, P. (1999) Pedagogy: What do we Know? In P. Mortimer (ed) Understanding 
Pedagogy and its Impact on Learning (London, Paul Chapman). 
Weiner, G. (1994) Feminisms in Education An Introduction (Buckingham, Open University Press). 
Weiner, G. (2007) Out of the ruins: feminist pedagogy in recovery, in B.Francis and C.Skelton (Eds.) 
Handbook for gender and education (London, Sage). 
Yates, L. (2009) From Curriculum to Pedagogy and Back Again: Knowledge, the Person and the Changing 
World, Pedagogy, Culture & Society, 17 (1), pp.17-28. 
Zippin, L. (2009) Dark Funds of Knowledge, Deep Funds of Pedagogy: Exploring Boundaries between 
Lifeworlds and Schools, Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 30 (3). 
 
 
Professor Bob Lingard, School of Education, The University of Queensland, 4072, 
Australia. (r.lingard@uq.edu.au) 

mailto:r.lingard@uq.edu.au�


75 

 

CONSTRUCTIVE PEDAGOGY 
A Working Case of ESL Teaching in an International School 

 
Abdul Rashid Mohamed 
Universiti Sains Malaysia 

 
 

Abstract 
In our effort to show the need to use relevant classroom pedagogy to our student teachers, we 
at the School of Educational Studies, Universiti Sains Malaysia have and still conducting 
numerous studies relating to effective classroom pedagogy. Among the recent concern is the 
issue of constructive pedagogy. For the purpose of this paper I have used one such study to 
show the importance of a constructive pedagogy to our student-teachers. This paper then is 
essentially a report of the findings of a study conducted on the seemingly success story for 
accelerated acquisition of English by young ESL learners from different parts of the world in 
an International School. Most of the learners come with no English. Findings from this study 
imply that the success structure for accelerated acquisition of English by young ESL learners 
is premised on the importance of working with constructive pedagogy. This is an issue of a 
pedagogy that allow participants to be in a situation of personal relevance in meaning 
making from a constructivist perspective.  
 
Key Words:  Constructive Pedagogy, Critical Pedagogy, Success structure accelerated 
acquisition young ESL learners 

 
INTRODUCTION 
Pedagogy is defined as teaching method of the principles and methods of instruction. In 
teacher education pedagogy is recognized as an important element in developing the teacher 
profession. It involves the activities of educating and instructing in the process to impart 
knowledge or skill. Pedagogy is the study of becoming a teacher. It is often generally refers 
to approaches, methods, strategies and activities of instruction. In short pedagogy is an art but 
a science. It is how something is taught and how students learn it. It includes how the 
instruction occurs, the methodology to teaching and learning, the way the content is provided 
and what the students learn in the course of the process.    
 
Everywhere people are rushing to computerization in education. It is as if computers alone 
will solve all our pedagogic failure. It must be reminded that the use of computers in isolation 
cannot make up for poor pedagogy and content. According to experts there are two types of 
pedagogy; instruction and; construction. 

It is important that all teachers, trainers and lectures acknowledge the difference between 
instruction and construction. Instruction is the approach usually followed by traditional 
classroom teaching and construction is a way of teaching that facilitated full exploitation of 
the potential of the individual. It demands rethinking and a redefinition of the traditional 
approach in education as well as of the teacher-student relationship. 

CONTRUCTIVE PEDAGOGY 
According to Tenenbaum, G., (et. al) (2001) 
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The constructivist approach, however, views knowledge as an entity, which is 
mentally constructed via the actions and experiences that the learner 
undergoes with the immediate learning and broader social environments. 
Knowledge is actively constructed by the interaction between the learner and 
external objects through adaptation of and to the experiential world. 

 
This is the definition of constructive pedagogy that this paper was developed on. In order to 
highlight the issue the writer has decided to portray a case study on the accelerated 
acquisition of English by young ESL (English as a Second Language) learners in an 
international school in Penang, Malaysia. This study investigated the success structure for 
accelerated acquisition of English by young ESL learners in an International School. The 
study employed a qualitative approach which used an ethnographic case study where data 
were gathered through non-participant observations, unstructured interviews, relevant 
documents, students’ portfolios, field notes and biographical details. The sample consisted of 
a small group of five year old ESL learners with no or limited proficiency in English upon 
entering the nursery school. Findings from the study indicate that a supportive linguistic 
environment which provides opportunities for engagement in the language both inside and 
outside the classroom where both processes of acquisition and learning take place in a relaxed 
and meaningful manner is instrumental in boosting learners’ confidence and sustaining their 
motivation for continual success in language development. Conclusions drawn from the 
findings of the study imply that the support structure of success for accelerated acquisition of 
English would necessarily involve the positive interplay of the four basic constructs of 
language education, namely: the context, the teacher, the learner and the curriculum. These 
constructs frame the structure of success for both acquisition and learning in the accelerated 
language development of learners and therefore have to be accounted for in any consideration 
of effective learning of English as a second or foreign language.    
 
It has also to be seen from the pedagogical sense – the constructivist perspective. From a 
constructivist perspective, learning is an active, goal-oriented, cumulative and constructive 
activity (Shuell, 1988). According to Bolhuis S, (2003 : 1) “prior knowledge plays in 
important role as it may hinder or facilitate further learning. A prerequisite for learning is to 
activate and make explicit prior concepts (mental models, habits) which are relevant to the 
topic and process of learning.”  
 
Failing to do so will result in static knowledge (Brown and Palinscar, 1989; Bransford et al., 
1989), and learners will not be able to reassign the knowledge to other milieu (McKeough et 
al., 1995).For example Vosniadou (1994) makes it clear that prior knowledge needed radical 
change, in situation when naive concepts based on experience alone have to be replaced for 
scientific concepts. According to Strike and Posner (1985) conditions for inducing conceptual 
change needed to be explored. Instructional strategies, aimed at putting into motion prior-
knowledge and conceptual change needed to designed and evaluated properly (Kikas, 1998). 
Gradual withdrawal and fading of external control within each instructional step, based on the 
student’s actual level of self-regulated learning, has shown to be most effective (Biemans, 
1997).  
 
Linguistic Environment 
Linguistic environment is a major factor in determining the speed at which learners learn 
(Ellis, 1985). The discussion of the role of the linguistic environment in the success structure 
for accelerated acquisition of English by the young English as second language (ESL) 
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learners in this study will be conducted largely within the framework of the interactionist 
view of language acquisition where the acquisition of English is the result of an interaction of 
the learner and the linguistic environment. Because the setting of this study is an International 
School where English is not only the medium of instruction in the classroom but also a 
medium of communication in the wider context of the school outside the classroom, the 
context of learning provides socially situated opportunities for negotiation of meaning 
through interactive discourse which learners, peers and teachers jointly construct. As such the 
term ‘linguistic environment’ as used in this paper will encompass the parameters of context, 
learner, teacher and curriculum. Each of these parameters were viewed as an essential 
component of the support structure of success for the accelerated acquisition of English of the 
young ESL  learners in this study. 

 
FINDINGS 
The analytical framework which was used to examine data gathered from the linguistic 
environment of the subjects of this study constituted the parameters of context, learners, 
teachers and curriculum.  These four parameters are held to be significant and operative in 
the learning environment. As such interpretations involving the explanation of findings will 
be presented within the framework of the aforementioned parameters. 
 
The Context 
In this research study the school itself provided the milieu in which the language learning 
experience took place. Issues of governance are also part of the milieu as they are viewed as 
factors which aid in controlling the learning experience. In terms of governance, all subjects 
in this school (apart from foreign languages) are taught in English and all co-curricular 
activities too are conducted in English. The school uses the ‘immersion classroom’ approach 
where a class of second language (L2) learners are taught through the medium of L2. 
Interaction in both language and subject lessons focused largely on meaning where a three-
phase discourse consisting of exchanges in which the teacher initiates , the pupil responds 
and the teacher gives feedback, predominated. As teaching was mainly learner centered with 
lots of opportunity for negotiation of meaning, the context of learning bore strong 
resemblance to natural settings.  
 
This was further reinforced by a host of co-curricular activities to encourage the pupils to 
acquire and practice the language informally. These activities included annual class 
assemblies whereby each class was given a chance to put up a performance in the form of a 
play, musical or any other form of presentation they chose in front of an audience. It served 
to promote confidence in spoken English amongst the pupils, particularly those just exposed 
to the language. Participation in oratorical contests and poem recitations further exposed 
them to the different genres of the English language. The school also conducted other 
activities such as ‘Book Week” activities every year where teachers and pupils were involved 
in a host of activities related to books for the whole week.  
 
 
The Learners 
In order to understand the issues more deeply 5 pupils were chosen as subjects to gather more 
in-depth information. The information was gathered through interviews with the subjects, 
their parents and teachers. The names of the subjects have been changed in order to protect 
their identities. The subjects’ particulars are summarized in the following table.  



78 

 

 
Table 1: The Subjects’ Bio data and Language Background 

Subject Bio data Language Background 

 
Kay 

 
 

5- year old girl, originated from Argentina 
and has one baby brother. Both her parents 
are from Argentina. She has been living in 
Kota Bharu for 6 months before settling in 
Penang. 

Speaks only Spanish at home as both her parents 
speak minimal English. She had minimal exposure 
to English and had never attended any school 
before but could use and understand a few simple 
English words like ‘go’, ‘like’, ‘see’.  

 
 

Sue  
 

5-year old girl of German descent. Lived in 
Germany all her life and has never lived any 
where else before coming to Penang. She is 
an only child. 

Speaks only German at home. Both her parents 
speak minimal English and she had minimal 
exposure to English before coming to school. Like 
Kay, Sue could use a few simple English words 
when she needed to communicate.  

 
 

Jen  

Jen is a 5-year old girl who came from 
Thailand. She is of mixed parentage; her 
mother is Thai and her father is English. Jen 
is also an only child. 

Jen speaks mainly Thai at home. Although her 
father is English, she does not spend much time 
with him as compared to her mum as such she is 
more fluent in the Thai language. 

 
 

Jack  

Jack is a 5-year old Dane and was born in 
Denmark. Both his parents are Danes. He 
has one younger brother who also attends 
the same school. 

Jack speaks Danish at home. Both his parents 
speak limited English. He was never exposed to 
English before coming to the school. He possesses 
a very limited English vocabulary and speaks with 
a distinct Danish accent. 

 
Eddie  

Eddie is six years old. He is a Filipino and 
the youngest of three children. Eddie lives 
with his auntie in Penang as both his parents 
are working in the Philippines. 

Eddie speaks mainly Tagalog at home. Although 
his parents know English, they prefer to speak 
their mother-tongue at home. Eddie has minimal 
English ability but manages to use and understand 
simple English words. 

 
Subjects’ English Language Ability at Point of Entry 
All the subjects involved in the study either have very minimal ability or no English at all at 
the point of entry. All of them were given an ‘Early Year Assessment’ by the ESL teacher to 
determine their ability and the results of the test showed that they all belonged to the same 
ability group, which was the Beginners’ Group. This essentially meant that the subjects did 
not have any skills in reading, writing and even speaking in the language. The table below 
summarizes the subjects’ ability at the point of entry.  
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Table 2 : Table of Subjects’ English Language Ability At The Point of Entry 
 

 
Table 2 shows that all of the subjects have very limited speaking ability in English. They 
have very limited English vocabulary as evident in their inability to describe the pictures, 
which they had drawn. None of them was able to identify all the ten pictures shown to them.  
The subjects too were unable to recognize all the 25 words given to them in the test but could 
identify an average of 5 words each. However, all of them were able to recognize almost all 
of the letters of the alphabet and most of the numbers from 1-20.  
 
The researchers also attempted to measure the subjects’ L2 (second language) acquisition by 
interviewing them over a period of 5 months in order to identify the subjects’ oral language 
development in terms of their vocabulary acquisition, use of correct grammar, pronunciation 
and accent. The researchers too had observed the subjects’ English language development in 
and outside of the classroom and analyzed both written assignments and assessments in their 
attempt to describe the subjects’ language acquisition process.  
 
 

Subject Speaking 
(picture description) 

 

Reading / Phonics Writing 

KAY Very limited oral vocabulary; could 
not describe the picture she drew, 
could  identify only 4 out of the 10 
drawings; was not able to describe the 
picture she drew well; used mainly 
gestures, pauses and words from her 
mother-tongue. 

Very limited ability, could not recognize 
most of the 25 words shown to her but could 
read ‘can’, ‘cat’, ‘go’ and ‘mum’. Could 
recognize most of the alphabets except for 
‘d’, ‘b’, ‘e’, ‘v’, ‘x’ and ‘w’. Could only 
match ‘b’, ‘c’, ‘s’ with the pictures. 

Was not able 
to spell any of 
the words she 
used to 
describe the 
picture. 

SUE Very limited vocabulary but was 
slightly better than Kay as she was 
able to use a few simple English 
words like ‘friends’, ‘no brother’ and 
‘no sister’ to describe her family 
members. Managed to identify only 5 
of the given drawings. 

Had limited reading ability. Did not manage 
to recognize most of the words shown to her 
but could recognize ‘a’, ‘I’, ‘my’, ’no’ and 
‘to’. Like Kay, she was able to recognize the 
letters of the alphabet except for ‘d’, ‘b’, ‘g’, 
‘y’ and ‘x’ and ten numbers out of 20. Could 
match ‘b’, ‘c’, ‘s’ with the pictures. 

Was not able 
to spell any 
English word 
correctly. 

JACK Very limited English vocabulary; not 
able to describe the picture he drew 
and could identify only 4 of the 
drawings. Like the other 2 subjects, he 
used mainly gestures and body 
language. 

Was able to recognize 4 words out of 
25;’can’, ‘go’, ’yes’ and ‘mum’. Could 
recognize all the letters except ‘b’, ‘g’, ‘h’, 
‘m’, ‘v’ and ‘x’ and knew all the numbers 
except ‘14’, ‘17’ and ‘11’. Could match ‘b’, 
‘c’, ‘s’ with the pictures.  

Could not 
spell any 
English word 
correctly. 

JEN  Very limited vocabulary; not able to 
describe the picture she drew and 
could  identify only 5 drawings on the 
test paper; but was able to use words 
like ‘enjoy’ to describe how she felt 
while playing with  her friends  and 
‘dancing’ to describe her hobby. 
 

Was able to recognize ‘a’, ‘I’, ‘go’, ‘mum’, 
‘no’, ‘to’ and ‘y’. Could match ‘b’, ‘c’, ‘s’ 
with the pictures. She could also recognize all 
the letters except ‘f’, ‘g’, ‘v’ and ‘x’. She 
knew 8 out of the 20 numbers. 

Could spell 
‘mummy’, 
‘daddy’, ‘I’ 
and ‘go’. 

EDDIE Very limited vocabulary, but was 
slightly better than the other four 
subjects. Was able to use words like 
‘enjoy’ to describe how he felt at a 
friend’s party, ‘shopping’ to describe 
his hobby, ‘brothers’, ‘sisters’ to 
describe his family members. He 
managed to identify 5 drawings on the 
test paper. 

Was able to recognize ‘mum’, ‘ball’, ‘big’, 
‘no’, ‘go’, ‘to’, ‘yes’, ‘I’, ‘cat’. He could also 
recognize all the letters except ‘g’ and ‘x’ and 
knew 13 out of the 20 numbers. Could only 
match ‘b’, ‘c’, ‘s’ with the pictures. 

Could spell 
‘mum’, ‘dad’, 
‘go’, ‘like’. 
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Subjects’ Attitudes and Responses in Class 
All the subjects seemed to enjoy the activities in the class.  There was a tremendous amount 
of enthusiasm in the classroom and the subjects did every activity with much zest. All the 
subjects displayed much confidence in sharing their thoughts and ideas and were not afraid to 
use English even though they were not at all proficient at the beginning. The researchers also 
observed that there was no attempt by the learners to ridicule each other when someone made 
a mistake in using the language. 
 
The subjects also took their written assignments seriously and tried very hard to complete 
their work on time. They seemed to be competing with each other as to who would complete 
the assignment first. There was healthy competition going on amongst the subjects. They 
appreciated the relaxed nature of the lessons and the support and encouragement of the 
teacher.  None of the subjects felt disturbed or embarrassed by the one-to-one assessment 
done on their work although this was the time when the teacher pointed out their mistakes to 
them and there were many especially at the beginning.  
 
Subjects’ Interaction outside of Classroom 
It was also crucial for the researchers to observe the young learners interaction with other 
students outside the classroom and how they used English to communicate in these situations. 
At the beginning of their school experience during ‘break time (a twenty- minute break in the 
morning and a lunch break which lasted an hour) the subjects hardly interact among 
themselves mainly due to the lack of a common lingua-franca. Given the environment in the 
school, there was a strong need for the subjects to communicate in English as there was no 
provision for the use of any other languages in the school.  This was the school’s way of 
expediting the pupils use of the language to allow them to blend into the system. A few 
weeks later the subjects started to play and mingle with their schoolmates even though they 
were communicating in ‘broken English’ and using body language to overcome 
miscommunication. What was also amazing was the fact that the older pupils, who were by 
then more fluent in English, seemed to understand the communication and in fact ‘spoke 
down’ to these young learners. They tried to speak in short sentences, normally omitting 
articles, stressing the words they wanted to emphasize and repeating these words over and 
over again so that the subjects could understand them.  
 
Subjects’ Language Ability after Six Months 
It became apparent to the researchers that these young learners had acquired all the skills 
outlined in the syllabus after six months in the school. They were able to:  
 Recognize familiar isolated words. 
 Participate in shared stories, songs, and games. 
 Demonstrate understanding of meaning e.g. nodding or shaking head. 
 Respond appropriately to familiar formulae, e.g. “How are you?” 
 Show a personal response to a text through role-play, picture or written work. 
 Join in shared reading activities. 
 Follow simple instructions or directions supported by gesture. 
 Recognize common words or phrases. 
 Relate letters to the sounds they make. 
 Recognize and name all letters of the alphabet. 
 Communicate ideas, events and experiences through drawings, copied writing or 

attempts at own writing. 
 Talk about own drawing or writing 
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The researchers had conducted interviews with the subjects at the beginning of the school 
term, in the third month of the term and at the end of the six month period. The teacher also 
gave oral tests at different stages of the term. What was interesting was that these skills were 
acquired within the first six months of the year instead of the two-year period that was 
projected for the Primary Beginner Course.  
 
a) Speaking 
The first interview with the subjects confirmed their low proficiency level in English as at 
least four out of five of the subjects were not able to make much communication with the 
researchers apart from giving ‘yes’ or ‘no’ answers and using a lot of body language in their 
attempt to communicate their ideas. The subjects were also rather shy and reserved at this 
time which was understandable at this tender age and the unfamiliar environment they were 
in.  
 
On the other hand, the second set of interviews revealed a much more confident group of 
pupils who were not afraid to try the language but had not yet acquired much vocabulary to 
be able to communicate effectively. They had managed, at this point, to use an average of 
four English words in a single sentence although their ability to use the appropriate tenses 
and verbs was still weak. In the last oral test given by the teacher, a marked improvement was 
seen in their responses. Four out of the five subjects were able to give lengthy answers to the 
seven questions posed to them while one of them answered adequately enough for the 
researchers to understand what was being said.  
 
Despite the inconsistencies in their use of tenses, the subjects still managed to communicate 
their messages and ideas across to the researchers effectively. They also showed a better 
understanding of what was being asked thus enabling them to respond appropriately. None of 
the subjects displayed any form of apprehension to speak in English although they were still 
making some grammatical errors when they spoke.  
 
b) Reading 
As for their reading ability, all the subjects had managed to develop a sight vocabulary 
suggested under the syllabus after six months. They had also developed the ability to use their 
phonetic skills in ‘sounding out’ the words they were attempting to read. The analysis of the 
Mid- Year Assessment showed that all of the subjects managed to recognize an average of 23 
out of 30 words and had managed to pronounce these words accurately. They also seemed to 
understand the concept of punctuation as they were able to pause and stop at the appropriate 
places when made to read a short text aloud. Their comprehension of passages given at the 
literal level was good.  
 
c) Writing 
The subjects initially started writing by responding to a given picture (with some key words 
given) through writing a shared story. Later they were asked to write individually and were 
encouraged to write in whatever way they were comfortable with. They were and not forced 
to write in any particular way and as long as the subjects showed an attempt at conventional 
writing the teacher rewarded them with praises and encouragement and a ‘star’ on their 
written task. This went on for about two months after which they were taken to another stage 
where the student dictated their stories while the teacher acted as scribe. Here the teacher 
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used the computer so that the other pupils would be able to view what was being written on 
the computer monitor’s screen. The subjects would then read the story back to the teacher. In 
this way, the subjects would take note of the spelling of certain words and the conventions of 
writing like paragraphing and simple punctuation without having to go through the strain of 
writing the stories themselves. 
 
By the fourth month, the subjects had internalized the system of writing in paragraphs, 
punctuating the beginning of the sentence with an upper case letter, and putting a full-stop at 
the end of a sentence. This they acquired through the various group writing sessions where 
they wrote stories together, sharing ideas and figuring out the conventions of writing. 
Although the spelling of many words was not accurate, the teacher did not seem too eager to 
point out their errors yet as she wanted to concentrate only on the rudiments of writing. 
 
The ESL Teachers 
There were two ESL teachers in the primary school section. One teacher taught ESL students 
who had been at the school for a few years but still needed some help with their English. 
These students attending for example, Year 8 ESL were put together with Year 6 ESL 
students. The other ESL teacher would be responsible for the complete beginner’s class for 
children with little or no understanding of English. This class might include students from 
Years 1 to 6. In this class pupils had daily ESL lessons with the teacher and the class size was 
small (ten pupils). This particular teacher has more than thirteen years of experience teaching 
ESL classes in this school. She had taught the beginners as well as the intermediate levels 
throughout her teaching career in the school. She graduated from the University of Nevada-
Reno, in the United States majoring in Linguistics and with ESL as her minor. 
 
The teacher planned her lessons weekly using the scheme of work provided by the ESL 
department as a guide. However she was not compelled to follow it too closely. It was not the 
policy of the school administration to demand that teachers adhered strictly to the school 
scheme of work. In short, she was given the liberty to determine what she felt the pupils 
needed. Her main concern was to make sure that her pupils were able to understand and 
follow a particular lesson well before moving on to the next activity laid out in the scheme of 
work. In this way, she would be able to identify the weaknesses of each of her pupils and do 
the necessary reinforcement and remediation before moving on. 
 
Lesson Plans 
The teacher planned her lessons based on the suggested syllabus and scheme of work. 
However, owing to the varied background of her pupils and the unpredictable outcome of 
each lesson, the teacher kept her lesson plans flexible. She used her own discretion in 
planning and carrying out her lessons according to the needs of her pupils who were the 
subjects of this study. She found this useful as it allowed the subjects to internalize the 
lessons taught at their own pace in order to ensure that they had understood a certain lesson 
before moving on to the next planned activity. 
 
The teacher was provided with a variety of workbooks and activity books for the pupils. She 
was also given the liberty to source other materials available in the department’s ‘resource 
centre’ or use materials that she might have gathered from other sources. The teacher then 
made her own choices as to what resource material she wanted to use for a particular lesson. 
The lesson plans also did not show any particular preference in teaching style but rather the 
employment of various modes of instruction that served different purposes in her lessons. 
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Teachers’ Pedagogy 
The teacher did not seem to favour any particular teaching style as she employed various 
methodologies which ranged from group work activities to role playing and acting in 
presenting her lessons. However, there seemed to be a generic sequence of instruction that the 
teacher often used.  Essentially, the teaching process was as follows:  
a. Teacher encouraged input from subjects. 
b. Teacher introduced a new concept to the subjects. 
c. Teacher explained the new concept by giving examples through a song, story or even a 

game.   
d. This followed by group work, role-play or classroom discussion on the topic being 

taught. 
e. Pupils did a set task either written, drawn, spoken or acted out. 
f.  Teacher gave feedback on subjects’ responses 
 
In summary teachers in this school assisted language learners by: 
a. ensuring that the learning environment was one in which students felt supported and 

valued and where they were able to take risks and make mistakes in their learning 
b. helping them to make use of their existing knowledge of the world in their learning  
c. providing them with plenty of non-verbal information to accompany what was provided 

through language 
d. providing them with abundant opportunities to use the new language they were learning 

in situations where there was genuine need to communicate 
e. equipping themselves with the latest pedagogy in teaching the language 
f. being a proficient speaker of the language they were teaching 
 
Correction and Feedback 
In evaluating her pupils work, the teacher resorted to several modes of evaluation. Firstly, all 
the written tasks done in the pupils’ workbook were checked thoroughly. She would identify 
errors and correct them. In class she would go through the errors with the pupils and showed 
them the errors and how they were to be corrected. Secondly, the teacher would elicit oral 
responses from the subjects to evaluate their understanding of a certain lesson and check for 
any misunderstandings. Thirdly, in group work activities, the teacher would check the 
finished product completed by the group thoroughly before going through the work with the 
rest of the class. The pupils would then be given some time to produce a corrected version of 
their work before handing it in to be rechecked. Fourthly, the teacher would also devise 
simple tests to check on the subjects’ ability to recall lessons taught. She would then ask for 
responses and check for errors immediately. Lastly, the teacher administered periodic 
assessments to evaluate the progress made by individual pupil.  
 
These assessments were not meant just to identify weaknesses and problems faced by 
individual pupils but also to chart the progress made at certain stages of their language 
development. The teacher would then be able to gauge the level at which the pupils were at a 
given period of time. The teacher used a number of symbols to indicate a job well done by 
the pupils. Imprinted ‘happy faces’, stars, ‘house points’ and short phrases like ‘good’, ‘well 
done’, ‘you’re a winner’ and many more words of encouragement were seen throughout the 
pupils’ assignments. The pupils seemed very eager to receive the books from the teacher to 
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see what kind of feedback they would get from the teacher. It seemed to spur them to do a 
better job in their next written task.    
 
Curriculum 
The ESL programme for beginner learners was firstly aimed at helping pupils gain 
confidence in speaking and listening and later to develop reading and writing skills. 
Educational videos such as ‘Muzzy In Gondoland’ and ‘Muzzy Comes Back’ were used for 
these students but contain very little English. These videos taught vocabulary such as 
greetings, parts of the body, food, and colours. Lessons for this group were made as simple 
and rewarding as possible and once the beginners had some knowledge of English, written 
work and reading of simple passages were introduced. As soon as the students had developed 
a certain level of vocabulary, English was taught via the communicative approach in all the 
language skills (Reading, Writing, Speaking and Listening). All the four language skills were 
given equal importance and weighting in the scheme of work. 
 
Grammar was not taught in isolation. It was taught as part of writing so students could see 
how English grammar works. Pupils were expected to learn grammar ‘unconsciously’ instead 
of being drilled on the rules of the English grammar. The syllabus allowed the ESL teacher to 
use multiple textbooks and workbooks for her lessons. She was also supplied with a number 
of other resources for teaching purposes such as charts and audio-visual aids. The texts 
included ‘Primary English Pupil’s Book’ and Workbook, ‘Starters’, ‘Movers’, ‘Flyers’ and 
‘The Jacaranda Series’. The books that were made available to the ESL teacher included 
those that had been imported from the United Kingdom, Australia and Brunei. 
  
Teachers who have pupils admitted into their mainstream classes with no or limited English 
would normally administer a simple written and oral assessment for these pupils to determine 
their level of competency before referring them to the ESL teacher. After the pupils have 
been referred to the ESL teacher, the ESL teacher would again administer another simple 
written and oral test to determine these pupils ability, thus allowing her to place them in the 
appropriate groups. The pupils would be divided into beginners, intermediate, and advanced 
groups and they would then be given different time slots for their ESL lessons. The ESL 
programme made use of the ‘withdrawal’ method whereby ESL pupils were ‘withdrawn’ 
from their mainstream lessons for one period each day and a two period lesson at least once a 
week to attend ESL classes. It was the duty of the class teacher and the ESL teacher to 
determine the best time for the pupils to be withdrawn from their mainstream lessons. 
 
Resources, Evaluation and Activities 
The instructional facilities made available to the ESL teacher included a desk-top computer, a 
compact disc and audio-tape player, a television set and video player in the ‘Activity Room’. 
Sometimes she would screen the educational videos but often she used the computer for any 
CALL (Computer Assisted Learning) materials. Other teaching materials included a variety 
of storybooks, workbooks, activity books and flashcards, among others. 
 
The activities conducted in the classroom varied from lesson to lesson. They included 
singing, role-playing, ‘show-and tell’ sessions, miming, craftwork, CALL as well as watching 
video sessions. Reading and writing were also a big part of the classroom activities. Informal 
evaluation was done almost everyday in the classroom. The ESL teacher did this every time 
she checked the subjects’ written exercises and oral responses in class and she made sure that 
the pupils were made aware of the mistakes that they made. She would check the subjects’ 
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written work in the classroom with them and would call them up individually to correct their 
mistakes. She did this after every lesson and made sure that she corrected them in a very 
subtle manner so as not to avoid embarrassing the pupils. As for formal evaluation two major 
assessments were carried out. The first assessment was the ‘Early Years Assessment’ and this 
was given at the beginning of the term. The other assessment was held at the end of the sixth 
month. This was the ‘Mid- Year Assessment’ in which the pupils were tested on all the 
language skills namely; writing, listening, speaking and reading. The other tests were held in 
the third month of the term mainly a short ‘word recognition’ test together with an oral test 
where the pupils had to describe a given picture. A spelling test was given in the beginning of 
month 6 before the last mid-year assessment was held.  
 
Numerous activities were carried out by the teachers especially the ESL teacher. An example 
of one of these activities was the ‘Book Week’ programme where all the teachers and 
students in the school took part in various activities related to reading and story books. 
Teachers read stories to students throughout this week and introduced them to famous authors 
and well-known stories and literature. Students took part in poem recitations and book 
quizzes and older students were encouraged to read to the younger ones as well. The whole 
programme culminated in an interesting day for all when both teachers and students dressed 
up in their favourite book characters. Students were also given awards at the end of the week 
for having read the most books and taken part in the activities carried out.  
 
Language across the curriculum 
The English language is a medium of instruction in this school and is used across the school 
curriculum. Both ESL teachers as well as mainstream subject teachers work hand in hand to 
maximize the students’ experience in using the language. In the mainstream classes ESL 
pupils were well ‘absorbed’ into the classes and were not segregated from the rest of the 
English-speaking pupils in any way. The teachers made their lessons as simple to understand 
as possible by making use of the following techniques: 
 
a. word-webs or semantic webs 
b. charts  
c. pictures  
d. real objects and  
e. diagrammatic representations  
 
These techniques were especially helpful when teaching concepts in subjects like 
Mathematics and Science. Brainstorming before introducing a new topic also helped the ESL 
pupils to make sense of the lesson taught. The pupils were also put in ‘support groups’ where 
an ESL pupil was put in a group of English-speaking pupils so that he or she could get 
assistance from their fellow classmates. The teachers also made it a point to check on the 
ESL pupils individually to make sure if they had understood the topic being taught. The 
collaboration between the ESL and mainstream teachers was crucial in order to maximize the 
ESL pupils’ learning experience. The mainstream teachers helped to further enhance 
language learning by assuring the students in their care that they were not outsiders but part 
of the class. They also provided support by minimizing stress, making the environment safe 
and comfortable for the second language learners. On the other hand ESL teachers who 
received feedback from the mainstream teachers provided the necessary support for learners 
with special language needs. This symbiotic relationship of teachers worked well in 
providing a supportive learning environment. 
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CONCLUSION  
 In the final analysis the researchers concluded that the following were the main aspects of 
the environment that contributed to the successful language acquisition process among the 
pupils. 
 
 Firstly, the school environment as well as the amount of appropriate support by the school 
was clearly critical. The school’s policy of ‘immersing’ the students in an all round English 
environment created a need among the students to learn the language as quickly as possible in 
order to be accepted in the school system. This indirectly motivated the students to take the 
learning of English seriously and try to achieve a level of competence at a faster pace. The 
immersion system also meant the absence of an easily available means of communication 
thus giving an additional motivating factor for the young students. The students learnt the 
language of the nment in which they were exposed to. The language they heard and used was 
almost always directly relevant to objects and events in their immediate surroundings. Hence, 
even if the student did not understand all the words, the context provided the meaning.  
 
Secondly, the students were learning English in an environment that was full of acceptance 
and emotional support. They were not fearful of making mistakes, looking foolish or 
‘failing’. They had been given the confidence that the adults around them would not 
admonish or make them look silly in their attempts in communicating in English. Teachers 
made all efforts to understand what the pupils tried to say regardless of how ‘broken’ they 
were. Student attitudes towards their English language development were also important and 
were influenced by their view of themselves as English users as well as teacher and peer 
expectations of success in both the learning of English and learning generally. 
 
Thirdly, the support they received from the ESL as well as from the mainstream teachers was 
one of the central considerations needed to be mentioned. Pupils were not left alone but were 
helped by people around them who created the right conditions for learning.  
 
Fourthly, the activities organized, planned and implemented within the school curriculum 
helped to boost their language acquisition. The extra curricular activities and other school 
projects carried out helped to further enrich the pupils’ understanding and grasp of the 
language. The content of what was studied and learned across the  curriculum and  the 
teaching and learning methods and the extent to which they allowed all pupils to participate 
effectively in their own learning also contributed to the success. 
 
Broadly speaking, findings from this study imply that the success structure for accelerated 
acquisition of English by young ESL learners is premised on the importance of working with 
constructive pedagogy. A pedagogy that allow participants to be in a situation of personal 
relevance in meaning making from a constructivist perspective, (Tenenbaum, G., et. al 
:2001). Constructive pedagogy also related to critical pedagogy as stated by Akbari (2008 : 
282), it is about “the world of ideas in education relates to the world of reality in society. In a 
sense, CP is about the messy, unpleasant aspects of social life and the people for whom such 
aspects are part of their day-to-day reality. It is also the pedagogy of hope and understanding, 
since without the possibility of change and a willingness to change criticism does not make 
much sense.”   
 
Lastly constructive pedagogy must not be seen as a fixed instructional method or techniques, 
it must be viewed from the perspectives of Tenenbaum, G., (et al) (2001 : 89), who states: 
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“The constructivist approach, however, views knowledge as an entity, which is mentally 
constructed via the actions and experiences that the learner undergoes with the immediate 
learning and broader social environments. Knowledge is actively constructed by the 
interaction between the learner and external objects through adaptation of and to the 
experiential world.” As such works of Gielen, S (et al 2010), DelliCarpini, M (2008), 
Vacilotto, S. and Cummings, R (2007)., Akbari, R. (2008), Littlewood, W.(2009), Nilssen, V. 
(2010), Jurasaite-Harbison, E.,  and Lesley A. R. (2010), Baurain, B. (2007), Robyn M. G., 
and Boyle, M., (2010) and Kollar, I. and Fischer, F. (2010), should be viewed and 
comprehend to understand further the issue of instruction in general and constructive 
pedagogy in particular.  
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 PEMBELAJARAN YANG MENDIDIK 
UNTUK MENCAPAI TUJUAN UTUH PENDIDIKAN 

 
 

I  G. A. K. Wardani1

“Pendidikan Karakter untuk Membangun Peradaban Bangsa” menjadi tema   Hari 
Pendidikan Nasional, 2 Mei  2010. Hal ini tidak mengherankan karena wacana tentang 
perlunya pendidikan karakter sudah beberapa tahun ini menjadi bahan diskusi yang hangat di 
tengah-tengah kegaulan akan masa depan bangsa. Berbagai peristiwa yang menunjukkan 
karakter bangsa yang kian merosot dapat disimak dari berbagai media, baik cetak maupun 
noncetak.  Peristiwa kecurangan dalam ujian nasional merupakan peristiwa yang 
memprihatinkan karena kecurangan tersebut justru  dilakukan oleh mereka yang bertanggung 
jawab terhadap mutu pendidikan, seperti guru, orang tua, bahkan kepala sekolah. Peristiwa 
ini tentu sangat bertentangan dengan harapan Menteri Pendidikan Nasional, yang 
mendambakan kejujuran  menjadi sifat utama yang dimiliki setiap anak bangsa.  Masalah 
korupsi yang juga hangat, lebih-lebih pada penghujung tahun 2009 dan awal tahun 2010 
tidak kalah memprihatinkan. Korupsi yang dilakukan oleh berbagai pejabat dan bukan 
pejabat, makelar kasus yang mencuat akhir-akhir ini juga merupakan indikasi karakter 
bangsa yang  menurun. Di kalangan remaja,  indikasi merosotnya karakter juga tidak kalah 
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banyaknya. Tawuran yang sering terjadi, demonstrasi yang berujung perkelaian, dan 
beredarnya gambar-gambar porno, tidak dapat dipungkiri ikut menyumbang terhadap makin 
banyaknya indikasi kemrosotan moral atau karakter. Kebrutalan Geng Motor yang disiarkan 
oleh Metro TV dalam Metro Siang tepat pada Hari Pendidikan Pendidikan Nasional, 2 Mei 
2010 menambah bukti belum dimilikinya budi pekerti luhur oleh anak bangsa.  

Mengapa hal-hal di atas sampai terjadi?  Di mana letak akar masalahnya? Jika pertanyaan 
ini diajukan, jawabannya tentu sangat banyak, dan di antaranya pasti ada yang menuding  
bahwa akar masalah ada pada dunia pendidikan. Pendidikan, khusunya pendidikan formal 
dianggap ikut bertanggung jawab atas terjadinya semua kemrosotan tersebut. Dalam hal ini, 
tentu dunia pendidikan tidak akan lepas tangan, meskipun semua pihak juga paham  bahwa 
pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai Tri Pusat 
Pendidikan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ki Hajar Dewantoro yang merupakan Bapak 
Pendidikan Nasional. Pendidikan pertama dan utama yang diperoleh anak adalah dari 
keluarga, yang kemudian diperkaya dengan pendidikan di sekolah. Sementara itu, anak juga 
tumbuh dan besar di lingkungan masyarakat, yang tentu saja mempunyai pengaruh yang 
tidak kalah pentingnya dari sekolah. Namun demikian, sekolah tentu tidak dapat melepaskan 
diri dari tanggung jawab ini. Sesuatu harus dilakukan untuk memperbaiki kondisi yang 
sedang menuju jurang kemrosotan ini. 

Sebagai seorang pendidik, setiap guru dan pendidik guru pasti menyadari bahwa jika 
berbicara tentang mutu pendidikan, tudingan masyarakat akan tertuju  pada guru, yang secara 
terprogram berinteraksi dengan siswa (Wardani, 2001), baik dalam kegiatan di kelas maupun 
di luar kelas. Dengan perkataan lain, salah satu akar masalah dapat ditemukan dengan 
menganalisis pengalaman belajar yang dihayati siswa selama  terlibat  dalam pembelajaran 
yang difasilitasi oleh guru. Pengalaman yang positif tentu akan berujung pada hasil belajar 
yang positif, demikian pula pengalaman belajar yang negatif akan berujung pada hasil belajar 
yang negatif.  Pengamatan di kelas yang dilakukan pada penghujung tahun 2008 
menunjukkan, bahwa di samping contoh-contoh praktek pembelajaran yang prima, masih ada 
guru yang mengajar tanpa menghiraukan kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. Guru 
mengajar apa adanya,  mengikuti apa yang ditulis dalam rencana pembelajaran, tanpa 
menghiraukan apa yang dibutuhkan  siswa (Tim Peneliti, 2008). Dari berbagai diskusi 
dengan para guru yang sedang mengikuti program  pascasarjana terungkap bahwa praktek-
praktek pembelajaran yang satu arah seperti itu masih banyak terjadi. Sebagaimana yang 
diungkapkan oleh Joni (2005), pembelajaran di kelas lebih banyak berupa pemindahan 
informasi dari guru ke siswa, “bahkan tidak jarang lebih merosot lagi menjadi tidak lebih dari 
pemberitaan isi buku teks”(Joni, 2005:92). Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, tentu 
tujuan utuh pendidikan nasional seperti yang tertera pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 
2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 3, yang berbunyi: 

 ”Pendidikan nasional berfungsi membentuk watak serta peradaban bangsa yang 
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 
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potensi peserta didik agar dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cerdas, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta bertanggung jawab”,   
tidak mungkin tercapai. Siswa hanya akan menguasai kemampuan berpikir tingkat rendah 
seperti mengingat informasi yang akan cepat hilang dengan berlalunya waktu, dan tidak 
menguasai kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti menganalisis, mensintesis, 
memecahkan masalah, apalagi keterampilan (sosial, intelektual, dan motorik), serta sikap 
yang diharapkan dalam tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan 
jika hasil belajar siswa juga menyumbang terhadap terjadinya kemrosotan moral  atau 
karakter. Kondisi seperti ini tentu merupakan ancaman bagi masa depan bangsa terutama 
dalam menghapi berbagai tantangan dalam era globalisasi. Kemampuan berpikir kritis dan 
kreatif yang hampir tidak berkembang  akan merupakan masalah besar  bagi generasi muda 
dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Sehubungan dengan itu, berbagai upaya harus 
dilakukan agar kemampuan manusia Indonesia yang ditetapkan dalam tujuan pendidikan 
nasional dapat dicapai secara utuh. 
 Tulisan ini membahas pembelajaran yang mendidik sebagai upaya untuk mencapai tujuan 
utuh pendidikan nasional.  Pembahasan akan diawali dengan deskripsi situasi pembelajaran 
saat ini, diikuti oleh berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas 
pembelajaran, salah satu di antaranya adalah pembelajaran yang mendidik yang merupakan 
fokus utama tulisan ini. Pembelajaran yang mendidik akan dibahas dari berbagai aspek, 
seperti karakteristiknya,  teori-teori yang terkait, terapannya di lapangan, serta kiat-kiat untuk 
memaksimalkan penerapannya. Kajian akan ditutup dengan implikasi penerapan 
pembelajaran yang mendidik ini bagi guru, sekolah, dinas pendidikan,  dan lembaga 
pendidikan guru. Akhirnya, untuk membantu pembaca menemukan sumber-sumber yang 
dijadikan acuan dalam penulisan, dicantumkan daftar rujukan. 
 
Kondisi Pembelajaran Saat Ini 
      Dari pengamatan sepintas, pembelajaran sebagai salah satu wadah pembentukan karakter 
ternyata masih mempunyai potret yang kelabu, yang terindikasi dari hasil belajar para 
lulusannya.  Perilaku  para siswa yang lulus ujian nasional  turun ke jalan dan berhura-hura di 
jalan umum, sampai harus ditangani oleh polisi merupakan salah satu indikator/potret  hasil 
belajar dari pembelajaran yang kelabu ini.  Kegembiraan karena lulus ujian memang layak 
dirayakan, namun cara merayakannya menunjukkan belum terbentuknya kebiasaan yang 
sesuai dengan budaya dan karakter bangsa. Hura-hura yang cenderung menjadi huru hara 
tentu bukan cara yang tepat bagi para remaja untuk merayakan suatu keberhasilan, lebih-
lebih jika kemudian perayaan itu menimbulkan korban. Belum terbentuknya karakter anak 
bangsa, jelas tercermin dari perilaku remaja ini, yang hanya menunjukkan kegalauan. 

Hasil belajar yang tercermin pada hura-hura dalam merayakan kelulusan hanya 
merupakan satu indikator dari masih kelabunya kegiatan pembelajaran yang dihayati oleh 
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para remaja ini. Tanpa mengurangi penghargaan kepada sekolah-sekolah yang sudah 
membenahi pembelajarannya, secara umum masih teramati dominasi guru di dalam kelas, 
sehingga pembelajaran tidak lebih dari sekedar menyampaikan informasi kepada siswa, atau 
seperti yang sudah diungkapkan di atas  bahkan merosot menjadi sekedar memberitakan isi 
buku teks. Ini tidak mengherankan karena bagi sebagian besar guru, buku teks dianggap 
sama dengan kurikulum. Jika seorang guru ditanya apakah target kurikulum sudah tercapai, 
maka jawabannya akan dikaitkan dengan sampai bab berapa buku teks sudah diajarkan. 
Sejalan dengan itu, dalam asesmen atau penilaian kemampuan siswa, guru hanya menagih 
kembali informasi yang telah disampaikan tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 
guru lebih banyak menuntut siswa mengingat informasi daripada mengolah informasi 
tersebut untuk berbagai keperluan.  

Jika kondisi pembelajaran seperti itu masih tetap mendominasi sekolah, tentu mustahil 
mengharapkan siswa mampu bernalar atau bahkan mampu mengembangkan berbagai 
alternatif untuk memecahkan masalah. Lebih-lebih, jika keberhasilan siswa hanya didasarkan 
pada penilaian yang menuntut hapalan belaka, harapan akan menjadi semakin jauh. Daya 
nalar para siswa yang menghayati pembelajaran seperti itu menjadi  tidak terasah, sehingga 
mereka tidak mampu mencerna  dampak hura-hura yang dilakoninya, apalagi memikirkan 
alternatif lain untuk merayakan kelulusan. Akibatnya,  secara spontan mereka akan meniru 
apa yang pernah dikerjakan oleh kakak kelasnya. Oleh karena itulah, diperlukan upaya nyata 
untuk mengubah pola pikir para pendidik pada semua jenjang pendidikan, sehingga 
pembelajaran benar-benar mencerminkan perubahan paradigma pendidikan dari yang 
berfokus pada guru (teachers’centered) kepada  yang berfokus pada siswa 
(students’centered). Dengan perubahan paradigma ini, diharapkan pembelajaran akan 
membawa dampak positif terhadap perkembangan kemampuan berpikir siswa, sehingga 
harapan untuk menghasilkan generasi yang mampu bersaing secara sehat pada era global 
dapat terwujud. 

  
Berbagai Upaya Perbaikan 
 Sebenarnya sudah banyak upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Beberapa 
di antaranya disajikan secara singkat berikut ini. Sejak masa Proyek Pengembangan 
Pendidikan Guru (P3G) yang dimulai pada akhir dekade tahun 1970-an, upaya peningkatan 
kualitas pendidikan, termasuk di dalamnya kualitas pembelajaran secara menyeluruh sudah 
dilakukan. Tim P3G yang terdiri dari pendidik guru dari berbagai lembaga pendidikan guru 
(IKIP, FKIP, dan SPG) diberi kesempatan untuk melakukan studi banding dan kemudian 
diberi tugas untuk mengembangkan berbagai gagasan yang berkaitan dengan peningkatan 
mutu pendidikan. Gagasan yang sudah dikembangkan tersebut kemudian disosialisasikan 
melalui penataran lokakarya yang diikuti oleh 7000 pendidik guru (5000 guru dari SPG dan 
2000 dosen IKIP/FKIP).  Salah satu gagasan yang disosialisasikan oleh P3G adalah 
pendekatan  Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA),  yang jika diterapkan secara benar, akan 
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menjanjikan terbentuknya dampak instruksional dan dampak pengiring dalam pembelajaran 
(Joni, 1993). Pendekatan CBSA sempat menjadi populer,  bahkan menjadi label yang 
menghiasi cover (kulit) buku pelajaran sekolah. Namun, kemudian distorsi terjadi sehingga 
CBSA menjadi bahan plesetan. Hal ini disebabkan oleh tidak kuatnya landasan konseptual 
para guru, sehingga yang dipahami sebagai CBSA hanyalah kerja kelompok, itupun dengan 
pengelolaan seadanya yang tentu saja tidak mantap karena struktur tugas yang tidak jelas 
membuat para siswa lebih banyak bekerja sendiri-sendiri meskipun duduk dalam format 
kelompok. Hal ini juga dipicu oleh tidak adanya tuntutan atau panduan bagi anggota 
kelompok untuk bekerja secara kooperatif dalam kelompok.  

Setelah berlalu lebih dari  dua dekade, pada tahun 2004, Direktorat Jenderal Pendidikan 
Tinggi (Ditjen Dikti) mengembangkan program Peningkatan Kualitas Pembelajaran (PKP) 
yang diikuti oleh para pendidik guru dari berbagai Lembaga Pendidikan Tenaga 
Kependidikan  (Dikti, 2004). Dalam lokakarya tersebut para pendidik guru diperkenalkan 
dengan berbagai model pembelajaran inovatif yang bertolak dari paradigma  
student’centered, dan kemudian berlatih mengembangkan model pembelajaran sendiri. Tiga 
di antara model pembelajaran yang dikemas dalam program PKP adalah model Pembelajaran 
Konstruktivisme, Pembelajaran Kreatif dan Produktif, dan Pembelajaran Keterampilan 
Pemecahan Masalah Sosial (Ditjen Dikti, 2004). Diharapkan bahwa para pendidik guru ini 
akan menerapkan model-model pembelajaran tersebut di kelasnya, dan akan terjadi trickle-
down effect atau tetesan ke bawah. Dengan demikian,  para calon guru yang dididik akan 
menghayati model belajar yang mungkin akan ditirunya ketika kelak, para calon guru ini 
sudah menjadi guru. Di samping itu, dengan diterapkannya pendekatan kompetensi dalam 
pengembangan kurikulum, Ditjen Dikti juga sudah mengembangkan Standar Kompetensi 
Guru Kelas SD/MI Lulusan S1 (Ditjen Dikti, 2006 a). Standar kompetensi dan 
pengembangan kurikulum ini sudah disosialisasikan kepada LPTK penyelenggara pendidikan 
guru sekolah dasar (PGSD). Empat rumpun kompetensi dalam standar kompetensi tersebut 
adalah : (1) mengenal peserta didik secara mendalam, (2) menguasai bidang studi, baik 
disiplin ilmu maupun materi dalam kurikulum sekolah), (3) menyelenggarakan pembelajaran 
yang mendidik, dan (4) mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan (Ditjen Dikti, 
2006 a). Keempat rumpun kompetensi ini dapat dikatakan merupakan kompetensi akademik 
seorang guru atau the scientific basis of the arts of teaching, (Ditjen Dikti, 2006 b & Joni, 
2007). 

Di tingkat  Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen), 
berbagai kebijakan berupa inovasi untuk meningkatkan mutu pendidikan  juga sudah 
dikembangkan dan disosialisasikan. Perubahan kurikulum sudah terjadi berulang kali. 
Terakhir sudah diberlakukan kurikulum berbasis kompetensi, dan dari segi siapa dan di mana 
pengembangannya dilakukan, sudah diberlakukan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
(KTSP), seperti yang dicanangkan dalam UU No. 20/2003. Dalam bidang pembelajaran juga 
sudah diterapkan pendekatan CBSA, pendekatan Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan 
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Menyenangkan (PAKEM), dan  Contextual Teaching and Learning (CTL). Pendekatan 
PAKEM mempersyaratkan lingkungan belajar yang memungkinkan peserta didik 
mengembangkan kemampuan belajar mandiri sehingga mereka siap menghadapi tuntutan 
hidup di kemudian hari. Lingkungan pembelajaran itu dirancang untuk dapat mengaktifkan 
anak, mengembangkan kreativitas, tetap efektif mencapai tujuan pembelajaran yang telah 
dirancang, namun penuh dengan suasana yang menyenangkan (Direktorat TK dan SD, 2003). 
Sementara itu, dengan menerapkan CTL diharapkan pembelajaran akan menjadi lebih 
membumi karena langsung dikaitkan dengan lingkungan dan kehidupan sehari-hari siswa. 
Prinsip yang sangat ideal tersebut semestinya membuahkan pembelajaran yang berkualitas, 
yang memungkinkan tumbuhnya kesempatan bagi para siswa untuk menguasai kemampuan 
secara utuh, bukan hanya pengetahuan hapalan, tetapi juga kemampuan mengasah 
kecerdasan, menguasai berbagai keterampilan termasuk keterampilan hidup, dan membangun 
karakter yang sesuai dengan budaya bangsa. Namun kenyataannya, pengamatan juga 
menunjukkan bahwa pembelajaran masih berlangsung seperti biasa. Tentu ada banyak faktor 
yang menyebabkan tidak berlanjutnya  inovasi yang dilakukan tersebut, namun penyebab 
utamanya mungkin terletak pada penguasaan konsep yang tidak utuh sehingga 
mengakibatkan terjadi  praktek penerapan yang menyimpang, seperti yang terjadi dengan 
CBSA. Dengan demikian, inovasi dalam bidang pendidikan yang semestinya diawali dengan 
perubahan pola pikir tidak terjadi, sehingga tidaklah mengherankan jika inovasi yang 
diterapkan tidak berlanjut dan kembali kepada keadaan semula. Dengan perkataan lain, 
inovasi hanya sampai pada tingkat label atau sebutan, sedangkan dalam pelaksanaan 
pembelajaran sehari-hari hampir tidak ada perubahan yang berarti, sehingga keberlanjutan 
inovasi yang telah dilakukan sangat minimal. 
 
Karakteristik Pembelajaran yang Mendidik 

Sepengetahuan penulis, istilah pembelajaran yang mendidik mulai santer terdengar pada 
awal dikembangkannya Standar Kompetensi Guru Kelas SD/MI (SKGK-SD/MI), Program 
Pendidikan DII PGSD, sekitar tahun 2002. Kemampuan menyelenggarakan pembelajaran 
yang mendidik merupakan rumpun kompetensi yang ketiga dalam SKGK-SD/MI Lulusan 
DII PGSD (Ditjen Dikti, 2003), dan kemudian ketika dikembangkan Standar Kompetensi 
Guru Kelas SD/MI Lulusan S1 PGSD, kemampuan menyelenggarakan pembelajaran yang 
mendidik tetap menjadi rumpun kompetensi yang ketiga (Ditjen Dikti, 2006 a).  Ketika 
istilah ini mulai dipopulerkan muncul berbagai pertanyaan/ pendapat.  “Apakah ada 
pembelajaran yang tidak mendidik, bukankah semua pembelajaran harus mendidik”. 
Pertanyaan seperti ini muncul kembali dalam diskusi Tim Ad-hoc  Badan Standar Nasional 
Pendidikan (BSNP) yang bertugas menyusun Standar Kompetensi Guru. Pendapat atau 
pertanyaan ini tidak salah dan wajar-wajar saja dipertanyakan. Memang idealnya, semua 
pembelajaran harus mendidik. Namun kenyataannya tidak demikian karena banyak 
pembelajaran yang tidak mendidik. Agar dapat membedakan pembelajaran yang mendidik 
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dengan pembelajaran yang tidak mendidik, karakteristik pembelajaran yang mendidik harus 
dikuasai. 
 Secara sederhana, dengan bertolak dari uraian Joni (2005), pembelajaran yang mendidik 
dapat didefinisikan sebagai pembelajaran yang memberi kesempatan kepada peserta didik 
untuk menghayati pengalaman belajar yang memungkinkan mereka menguasai  pengetahuan 
dari berbagai bidang pelajaran, mengasah kecerdasan, memperoleh  berbagai keterampilan 
termasuk keterampilan hidup, serta belajar membentuk berbagai kebiasaan atau sikap yang 
mendukung pembentukan karakter bangsa. Dari definisi sederhana tersebut dapat disimak 
bahwa pembelajaran yang mendidik terutama ditandai oleh berbagai variasi kegiatan belajar 
yang dirancang untuk memungkinkan  terbentuknya berbagai kemampuan peserta didik, 
sebagaimana yang dicantumkan dalam tujuan pendidikan nasional. Dengan tersedianya 
variasi kegiatan belajar yang memungkinkan para peserta didik menguasai berbagai 
kemampuan (kognitif, keterampilan, dan sikap) secara utuh, maka peluang untuk pencapaian 
tujuan utuh pendidikan semakin meningkat. Sejalan dengan itu, dalam menilai hasil belajar 
siswa, digunakan alat penilaian (instrumen) yang sesuai untuk menilai setiap jenis 
kemampuan siswa, termasuk authentic assessment (asesmen otentik), yang menuntut siswa 
mendemonstrasikan kemampuan dalam konteks kehidupan nyata (Johnson & Johnson, 
2002). Misalnya, dalam pelajaran IPA, siswa dituntut  bekerja dalam kelompok untuk 
melakukan penelitian  tentang sumber air yang ada di suatu  daerah dan diminta menulis 
laporan tentang hasil penelitian tersebut. 
 Dari karakteristik di atas, pembelajaran yang tidak mendidik dapat diidentifikasi. Hasil 
pengamatan yang telah dipaparkan  menunjukkan bahwa masih banyak pembelajaran yang 
bersifat satu arah, atau yang sering disebut teachers’centered, sehingga variasi kegiatan 
hampir tidak ada. Pembelajaran  seperti ini adalah pembelajaran yang didominasi guru, siswa 
hanya berperan sebagai penerima informasi karena guru  lebih banyak berperan sebagai  
penerus informasi. Sejalan dengan proses pembelajarannya, tagihan pembelajaran  atau 
evaluasi kemampuan/hasil belajar siswa hanya  berupa informasi yang harus diingat/dihapal 
oleh siswa. Pembelajarn seperti ini,  jelas merupakan pembelajaran yang tidak mendidik. 
Dalam hal ini peserta didik mungkin saja hapal rumus-rumus matematika seperti perkalian 
dan perjumlahan, tetapi ketika dia harus menghitung pengeluaran dan pemasukan uang saku 
yang diberikan orang tuanya, belum tentu dia dapat menghitungnya. Atau siswa hapal aturan 
berkunjung ke rumah orang tua teman, tetapi ketika benar-benar dia harus berkunjung, belum 
tentu dia  mau dan mampu  mengikuti aturan tersebut. Hal ini terjadi karena para siswa ini 
tidak pernah menghayati pengalaman belajar yang memungkinkannya untuk menguasai 
berbagai keterampilan tersebut. Dengan perkataan lain, pembelajaran yang hanya peduli pada 
pembentukan kemampuan secara terisolasi atau terpragmentasi, seperti hanya membentuk 
pengetahuan, itupun pada berpikir tingkat rendah, bukanlah pembelajaran yang mendidik. 
 
Teori dan Pendekatan yang Terkait 
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 Untuk menerapkan pembelajaran yang mendidik, berbagai pendekatan pembelajaran dan 
teori belajar dapat diterapkan. Berikut ini dikaji berbagai pendekatan pembelajaran dan teori 
belajar yang diasumsikan mendukung terwujudnya pembelajarn yang mendidik. 
Pendekatan pertama yang sangat membantu guru menerapkan pembelajaran yang mendidik 
adalah pendekatan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA). Sebagamana sudah dipaparkan di 
depan, CBSA adalah sebuah pendekatan yang dikembangkan dan disosialisaikan oleh P3G. 
Pendekatan CBSA berasumsi  bahwa belajar hanya terjadi jika siswa aktif. Tanpa keaktifan 
siswa sebagai pihak yang belajar tidak mungkin belajar itu terjadi. Dengan perkataan lain, 
dalam pembelajaran siswa harus dilibatkan secara optimal, baik  intellektual maupun 
emosional. Rambu-rambu perwujudan CBSA menegaskan bahwa jika pendekatan ini 
diterapkan secara benar, pembelajaran akan membuahkan dampak instruksional dan dampak 
pengiring (Joni, 1993). Dampak instruktional berkaitan dengan dikuasainya kemampuan 
yang memang sudah dirancang dalam tujuan pembelajaran, sedangkan dampak pengiring 
berkaitan dengan terbentuknya berbagai kebiasaan seperti bekerja sama, bertanggung jawab,  
berpikir kritis dan kreatif, menyampaikan pendapat secara santun,  bersifat terbuka, mau 
menerima pendapat orang. Dampak pengiring merupakan buah dari kegiatan belajar  yang 
dihayati siswa dalam mencapai tujuan instruksional. Misalnya untuk mencapai tujuan mampu 
memecahkan masalah sampah, siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil  yang diberi 
tugas untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis masalah untuk menemukan penyebab 
terjadinya masalah, kemudian memikirkan cara untuk mengatasi masalah tersebut. Kegiatan 
kelompok seperti itu  memberi kesempatan kepada siswa untuk  memikul tanggung jawab 
bersama dalam penyelesaian tugas, melalui berbagai kegiatan seperti melakukan eksplorasi, 
mencobakan sesuatu, diskusi atau berdebat. Oleh karena itu, di samping mencapai tujuan 
pembelajaran yaitu mampu memecahkan masalah sampah, pada diri siswa akan tumbuh 
benih-benih untuk bekerja sama, bertanggung jawab, berpikir kritis, berpikir kreatif, dan 
sebagainya. Jika kegiatan seperti ini dilakukan secara terencana dan teratur, benih-benih 
tersebut akan berkembang menjadi kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tercapainya tujuan 
utuh pendidikan.  

Masalah utama bagi guru adalah bagaimana cara melibatkan siswa secara optimal dalam 
pembelajaran. Untuk memilih strategi yang tepat,  ada baiknya dikaji satu definisi yang 
dikemukakan oleh Bonwell & Eison (2003) yang mengatakan bahwa strategi yang 
meningkatkan belajar aktif dapat didefinisikan sebagai kegiatan pembelajaran yang 
melibatkan siswa mengerjakan sesuatu dan berpikir tentang apa yang mereka kerjakan. 
Pendapat ini juga sejalan dengan model belajar aktif dari Fink (1999) yang menekankan  
bahwa kegiatan belajar pada dasarnya melibatkan pengalaman dan dialog. Pengalaman dapat 
berasal dari  doing (mengerjakan sesuatu) atau observing (mengobservasi) sesuatu; 
sedangkan dialog dapat terjadi dengan diri sendiri (self), ketika melakukan refleksi, dan dapat 
juga terjadi dengan orang lain (others). Pengalaman yang diperoleh melalui mengerjakan 
sesuatu dalam kegiatan pembelajaran misalnya berlatih mengerjakan soal-soal, menyusun 
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karangan, membuat alat peraga, melakukan satu percobaan, melakukan survei, dan 
sebagainya. Pengalaman ini dapat diperoleh melalui situasi nyata seperti membuat alat 
peraga atau melakukan percobaan di laboratorium, tetapi dalam hal-hal tertentu, kegiatan ini 
dilakukan dalam situasi buatan, misalnya dalam bentuk simulasi mengajar. Pengalaman 
berupa apa yang dikerjakan atau dihayati kemudian dikaji lebih lanjut dengan meminta siswa 
melakukan refleksi, sehingga terjawab pertanyaan mengapa dia melakukannya seperti itu, 
dan bagaimana hasilnya. Jika strategi seperti  ini diterapkan secara teratur, maka benih-benih 
terbentuknya dampak pengiring akan bersemi.  

Di samping itu, guru dapat pula meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran 
dengan memilih perangkat kegiatan yang dikembangkan oleh Harmin (1994) dalam bukunya 
yang berjudul: Inspiring Active Learning. Perangkat kegiatan yang dikembangkan antara 
lain: write – share – learn  dan  lecture – share – learn. Dalam kedua perangkat kegiatan ini, 
siswa diminta memperhatikan pertanyaan atau ceramah yang diberikan oleh guru, kemudian 
menuliskan jawaban pertanyaan tersebut atau menuliskan pokok-pokok materi yang 
diperolehnya dari ceramah. Langkah kedua, siswa diminta  berdiskusi dalam kelompok kecil 
atau berpasangan untuk membahas apa yang mereka tuliskan. Akhirnya, setiap siswa diminta 
menuliskan apa yang telah mereka pelajari dari kegiatan tersebut. Model ini membuktikan 
bahwa CBSA tidak anti  ceramah, sebagaimana sering dipersepsi oleh mereka yang tidak 
menguasai konsep secara utuh. Jika memang perlu, ceramah merupakan satu tenik yang 
cukup efektif, namun ceramah harus divariasikan dengan kegiatan lain. 
 Pembentukan dampak pengiring juga telah diutarakan sejak puluhan tahun yang lalu, 
pada model-model pembelajaran yang dikembangkan oleh Joyce & Weil, yang 
mengelompokkan model pembelajaran menjadi empat kelompok, yaitu Model Pemerosesan 
Informasi, Model Pengubahan Perilaku, Model Sosial, dan Model Personal (Joyce & Weil, 
1980). Dalam setiap model dengan sengaja  dirancang kegiatan pembelajaran yang 
memungkikan terbentuknya dampak instruksional (instructional effects) dan dampak 
pengiring (nurturant effects). Joni (2005) menganalogikan pembentukan dampak 
instruksional dan dampak pengiring dengan tumpangsari yang dilakukan oleh petani.  Ketika 
menanam padi, petani dengan sengaja menebar bibit ikan dan  menanam pohon kacang 
panjang di pematang sawahnya. Dengan demikian, ketika musim panen, mereka tidak hanya 
memanen padi, tetapi juga ikan dan kacang panjang.  Analog dengan tumpang sari ini, maka 
guru yang ingin menghasilkan dampak instruksional dan sekaligus dampak pengiring dari 
pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya harus dengan sengaja merancang berbagai 
variasi kegiatan yang mungkin membuahkan dampak instruksional dan sekaligus dampak 
pengiring tersebut. 
 Pendekatan lain yang dapat diterapkan dalam menyelenggarakan pembelajaran yang 
mendidik adalah pendekatan konstruktivistik, yang berakar dari paham konstruktivisme. 
Paham ini  memang bukan merupakan teori mengajar, tetapi teori tentang  pengetahuan yang 
berakar dari filsafat, psikologi, dan sibernetik, seperti yang dikatakan oleh  E. von 
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Gladersfeld, (dalam Murphy, 1997).  Batasan ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh 
Brooks & Brooks (1993), yang mengatakan bahwa konstruktivisme bukan teori tentang 
mengajar, tetapi teori tentang pengetahuan dan belajar. Oleh karena itu, inovasi dalam 
pembelajaran harus dimulai dengan memahami bagaimana siswa belajar kemudian baru 
diikuti oleh bagaimana guru mengajar. Sebagai teori pengetahuan dan belajar, 
konstruktivisme  menekankan pada pembentukan pengetahuan atau makna, sehingga dalam 
pendekatan konstruktivistik, ciri utama belajar adalah siswa membangun pengetahuannya 
sendiri melalui interaksi dengan sumber belajar berdasarkan pengetahuan atau pengalaman 
yang telah dimilikinya. Dengan menerapkan pendekatan konstruktivistik, guru akan mampu 
melibatkan siswa secara optimal dalam pembelajaran karena pengetahuan atau makna itu 
harus dibentuk oleh siswa sendiri. Oleh karena itu, guru harus mendorong siswa untuk 
mengajukan pertanyaan, mencari jawaban, menghargai ketidakpastian, serta menghayati 
kekomplekan dunia. Dengan demikian, tugas utama guru adalah memfasilitasi siswa agar 
mau dan mampu berinteraksi dengan sumber belajar, sehingga pada akhirnya menemukan 
atau membentuk  pengetahuan  berdasarkan pengalaman atau pengetahuan yang telah 
dimilikinya. 
 Selain pendekatan dan teori di atas, lima dimensi belajar yang digagas oleh Marzano, 
et.al (1993) merupakan satu gagasan yang menjanjikan jika guru memahami konsep di balik 
kelima dimensi tersebut. Marzano, et.al menegaskan bahwa belajar harus dimulai dengan 
persepsi dan sikap yang positif terhadap belajar (dimensi 1). Jika sikap dan persepsi yang 
positif ini tumbuh pada diri siswa, kemungkinan siswa terlibat secara intellektual dan 
emosional dalam pembelajaran, sebagaimana yang dituntut dalam CBSA, akan menjadi 
kenyataan. Berdasarkan dimensi 1 ini, siswa akan memasuki dimensi 2 yaitu memperoleh 
dan mengintegrasikan pengetahuan, kemudian dimensi 3, yaitu memperluas dan 
memperhalus pengetahuan. Pengetahuan yang telah dikuasai dalam dimensi 2 dan 3 
kemudian harus digunakan secara bermakna (dimensi 4) dalam kehidupan sehari-hari. Jika 
keempat dimensi belajar sudah dihayati dengan intens, maka seseorang akan sampai pada 
dimensi yang ke 5 yaitu kebiasaan berpikir produktif. 
 Dimensi belajar dari Marzano, et.al ini dapat dikaitkan dengan berbagai teori belajar dan 
pembelajaran. Misalnya, tumbuhnya persepsi dan sikap positif terhadap belajar dapat 
diupayakan melalui tahap apersepsi atau kegiatan awal, yang mencakup tiga langkah pertama 
dari sembilan peristiwa pembelajaran yang dikembangkan oleh Gagne (1985). Ketiga 
langkah tersebut adalah menarik perhatian, memotivasi siswa dengan menyampaikan tujuan 
pembelajaran, serta  mengaitkan pengetahuan yang akan diajarkan dengan pengetahuan yang 
sudah dikuasai siswa. Selanjutnya dimensi 2 dan 3 dapat dikaitkan dengan  teori Piaget, yaitu 
belajar melalui proses asimilasi dan akomodasi (Santrock, 2008). Dimensi 2 dari Marzano, 
et.al yaitu memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan identik dengan asimilasi karena 
siswa menambah atau memperoleh pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan yang sudah 
dimilikinya, sehingga terjadi integrasi antara pengetahuan baru dengan pengetahuan yang 
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sudah dimiliki, sedangkan pada dimensi  ketiga siswa memperluas dan memperhalus 
pengetahuannya. Pada tahap ini tidak tertutup kemungkinan siswa akan mengubah 
pengetahuan yang sudah dimilikinya berdasarkan pengetahuan baru yang diperolehnya. 
Dengan perkataan lain dia mengakomodasi pengetahuan baru tersebut dalam upaya 
memperluas dan memperhalus pengetahuannya.  Pendekatan belajar konstruktivistik yang 
percaya bahwa siswa membentuk pengetahuannya sendiri melalui interaksi dengan sumber 
belajar berdasarkan pengalaman atau pengetahuan yang sudah dimiliki (Brooks & Brooks, 
2003) juga  sejalan dengan dimensi belajar ini. Selain itu, Ausubel  (dalam Woolfolk, 1993) 
juga percaya bahwa pembelajaran akan menjadi bermakna jika pengetahuan baru yang 
dipelajari siswa terkait dengan pengetahuan awal yang sudah dimiliki siswa. 
 Teori belajar kooperatif dan kolaboratif juga sangat mendukung penerapan pembelajaran 
yang mendidik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Brooks & Brooks (1993), salah satu 
perbedaan kelas konstrukstivistik dan kelas tradisional adalah bahwa dalam kelas 
konstruktivistik, siswa lebih banyak bekerja dalam kelompok, sementara dalam kelas 
tradisional siswa lebih banyak bekerja secara individual. Dengan bekerja dalam kelompok, 
baik secara kooperatif maupun kolaboratif, akan terbuka kesempatan bagi siswa untuk 
memikul tanggung jawab bersama dalam menyelesaikan tugas (Dikti, 2004). Di samping itu, 
kegiatan kelompok merupakan cara yang jitu bagi siswa untuk menyelesaikan tugas-tugas 
yang berat  dengan kualitas kerja yang lebih baik dibandingkan dengan bekerja sendiri (Hiler 
& Paul, 2006). Sementara itu, dalam kelompok kecil siswa dapat mengungkapkan idea, 
berargumentasi, mendengarkan, dan menilai pendapat teman. Kondisi seperti ini merupakan 
proses yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan berpikir. Dengan demikian, jika 
kerja kelompok ini dikelola dengan benar, pada diri siswa akan tumbuh bibit-bibit kebiasaan 
untuk berbagi idea secara santun, bekerja sama, dan bertanggung jawab.    
 
Terapan Konteksual 

Bagaimana cara menerapkan pembelajaran yang mendidik agar mampu membuat para 
siswa memiliki berbagai pengetahuan, keterampilan, termasuk keterampilan hidup serta 
memiliki keperibadian yang memancarkan karakter bangsa  seperti yang tercantum dalam 
tujuan pendidikan nasional? Dengan perkataan lain, siswa mampu menjadi insan Indonesia 
yang cerdas, terampil, dan bermoral atau yang disebut sebagai insan Indonesia yang cerdas 
komprehensif. Jawaban pertanyaan ini tentu tidak semudah membalik telapak tangan. 
Berbagai strategi harus dikaji dalam setiap langkah dan kehati-hatian perlu selalu menyertai 
tahap penerapan. Para guru profesional yang akan mengembangkan pembelajaran yang 
mendidik terlebih dahulu harus memahami bahwa setiap guru harus mampu mengambil 
keputusan sebelum, ketika sedang, dan sesudah pembelajaran berlangsung.  Sebagaimana 
ditegaskan oleh Joni (2005),  terapan konteksual tidak dapat dilakukan dengan mengikuti 
langkah-langkah tetap, tetapi harus mengacu kepada konteks pembelajaran yang 
berlangsung. Siswa yang dihadapi, lingkungan belajar, kompetensi yang akan dicapai, materi 



 

99 

 

yang mendukung tercapainya kompetensi merupakan hal-hal yang perlu dipertimbangakan 
guru, terutama ketika merencanakan pembelajaran (Zumwalt, 1989), dan juga ketika 
melaksanakan serta menindaklanjuti pembelajaran. 
 Menyimak hal-hal yang telah diuraikan di atas, tampaknya perlu dikaji langkah-langkah 
untuk  menerapkan pembelajaran yang mendidik ini. Hal pertama dan utama yang perlu 
dilakukan adalah pemahaman yang benar tentang konsep-konsep yang melandasi atau 
berkaitan dengan pembelajaran yang mendidik. Hal ini sangat penting karena tanpa 
penguasaan konsep yang mantap, praktek pembelajaran tidak akan membuahkan hasil. Hal 
ini juga terkait dengan salah satu tuntutan/ciri pekerjaan profesional, yaitu  “knowledge  must 
inform practice; its major goal is to ensure that all individuals permitted to practice are 
adequately prepared” (Darling- Hammond & Goodwin, 1993: 31). Ini berarti bahwa setiap 
pekerja profesional harus benar-benar menguasai berbagai konsep yang melatarbelakangi 
praktek yang akan dilakukannya. Hal ini tentu tidak hanya  berlaku bagi calon guru, tetapi 
juga, bahkan lebih-lebih lagi, bagi para guru yang sudah mengajar. Di samping itu, 
pemahaman yang benar terhadap  konsep yang melandasi parktek ini juga sangat penting 
untuk  menghindari kegagalan penerapan berbagai inovasi pembelajaran yang telah pernah 
terjadi. Dengan berbekalkan pengetahuan dan penguasaan  konsep / teori terkait yang 
matang, penerapan pembelajaran yang mendidik dapat dimulai. Penerapan dapat dilakukan 
dengan mengikuti langkah-langkah berikut. 
        Pertama, membuat/mengembangkan perencanaan pembelajaran berdasarkan silabus 
mata pelajaran yang sudah dikembangkan. Tentu saja silabus ini juga dikembangkan dengan 
mengakomodasi karakteristik pembelajaran yang mendidik, baik ketika menetapkan 
pengalaman belajar dan ragam kegiatan, maupun ketika menetapkan cara mengases hasil 
belajar siswa. Hal ini sangat penting dilakukan karena antara kegiatan belajar dan asesmen 
terdapat hubungan timbal balik yang sangat erat (Marzano, et.al, 1993). Sebagaimana biasa 
dilakukan dalam merencanakan pembelajaran,  langkah awal yang ditempuh adalah analisis 
situasi, yang menuntut guru menganalisis berbagai situasi pembelajaran, dan berdasarkan 
hasil analisis tersebut guru merancang pembelajaran dengan mengembangkan pengalaman 
belajar yang kemudian dirinci menjadi kegiatan belajar yang bervariasi sesuai dengan 
kompetensi dasar yang ingin dicapai dan indikator keberhasilan. Perlu dicatat, bahwa ketika 
merancang kegiatan pembelajaran, guru seyogianya memutuskan dampak pengiring mana 
yang akan dijadikan fokus, sesuai dengan tujuan dan materi pembelajaran. Dalam hal inilah 
guru sangat perlu mengambil keputusan situasional berkaitan dengan  pengembangan materi, 
kegiatan pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar. Pertimbangan yang digunakan ketika 
mengambil keputusan adalah hasil analisis situasi, terutama  kebutuhan siswa dalam 
menguasai kompetensi yang dituju, di samping kemungkinan terbentuknya berbagai 
kebiasaan yang menuju kepada berseminya bibit-bibit insan Indonesia yang cerdas 
komprehensif. 
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        Kedua, jika rencana sudah dianggap matang, guru dapat melaksanakan pembelajaran 
sesuai dengan rencana. Namun, satu hal yang sangat perlu diperhatikan guru adalah: jika 
terjadi situasi atau hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana, guru  wajib melakukan 
penyesuaian-penyesuaian ketika pembelajarn sedang berlangsung. Misalnya, dalam rencana 
pembelajaran, guru merancang kerja kelompok segera setelah penjelasan singkat yang 
diberikan guru berakhir. Namun kemudian dalam pelaksanaan, muncul diskusi yang hangat 
tentang satu konsep yang berkaitan dengan tugas kelompok. Guru seyogianya tidak memaksa 
siswa langsung bekerja dalam kelompok, tetapi  menggunakan waktu dengan mendiskusikan 
konsep yang dipertanyakan sebelum siswa bekerja dalam kelompok. Kesempatan berdiskusi 
yang diawali dengan pertanyaan atau pendapat dari siswa merupakan waktu yang tepat untuk 
membiasakan siswa bertanya, mempertanyakan, dan mencari jawaban, bahkan juga 
mempertanyakan jawaban (Houston, et. al, 1988). Dalam diskusi kelas, guru juga dapat 
mengajukan pertanyaan yang disebut sebagai ”Socratic Questions” (Paul & Elder, 2007), 
yaitu pertanyaan yang  bertujuan untuk menggali pemikiran siswa lebih mendalam serta  
membiasakan dan meningkatkan kemampuan mengajukan pertanyaan. Jika kesempatan ini 
dmanfaatkan secara baik, kemampuan berpikir kritis siswa akan tumbuh, sehingga tidak 
mustahil mereka akan  menjadi pemikir-pemikir kritis. Inilah yang disebut sebagai keputusan 
transaksional, yaitu keputusan yang diambil guru ketika pembelajaran sedang berlangsung. 
Di samping itu, guru juga perlu memberi contoh  dan memodelkan perilaku atau kompetensi 
yang harus dikuasai siswa karena belajar dari contoh atau model langsung dari guru 
merupakan cara belajar yang efektif (Elias, et. al, 1997). 
        Akhirnya, ketika kegiatan pembelajaran sudah selesai, guru harus mampu memutuskan 
tindak lanjut dari pembelajaran ini. Tentu saja keputusan ini didasarkan pada kualitas proses 
belajar yang dihayati siswa serta hasil belajar yang dicapai, baik berupa dampak instruksional 
maupun dampak pengiring. Namun, perlu diingat bahwa ketercapaian dampak pengiring 
memerlukan waktu yang panjang dan tidak mungkin tercapai dalam satu pertemuan. 
Sehubungan dengan itu, yang harus diperhatikan guru adalah: ”apakah dalam berbagai 
kegiatan yang sudah dilaksanakan sudah mulai tumbuh bibit untuk memiliki kebiasaan ini 
pada diri siswa”. Hal ini dapat diketahui guru dengan mengajak siswa melakukan refleksi 
pada akhir pelajaran. Misalnya, siswa diminta untuk menyampaikan atau menuliskan 
kegiatan mana yang paling disukainya, apa yang sudah dipelajari dari kegiatan tersebut dan 
pertanyaan-pertanyaan lain yang terkait dengan proses dan hasil belajar. Guru juga 
seyogianya melakukan refleksi dengan mengingat kembali peristiwa-peristiwa unik yang 
terjadi selama kegiatan berlangsung. Guru dapat bertanya kepada dirinya sendiri mengapa 
peristiwa itu terjadi dan apa dampaknya bagi pembelajaran dan siswa. Hasil dari semua 
refleksi ini dijadikan guru sebagai pertimbangan untuk menindaklanjuti pembelajaran. 
Sebagai tindak lanjut guru dapat memutuskan untuk memberikan tugas rumah  yang betujuan 
memantapkan penguasaan siswa, dan menambah atau mengubah variasi kegiatan pada 
pembelajaran yang akan datang.  
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Implikasi bagi Guru, Sekolah, Dinas Pendidikan, dan Pendidikan Guru 
  Suatu inovasi hanya mungkin terjadi dan berlanjut jika semua pihak yang terkait dengan 
inovasi tersebut memberikan dukungan penuh. Terkait dengan penggelaran pembelajaran 
yang mendidik, banyak pihak yang terkait, tetapi yang merupakan ujung tombak adalah guru, 
sekolah, dinas pendidikan, dan pendidikan guru. Berikut ini disajikan secara singkat 
implikasi penggelaran pembelajaran yang mendidik bagi berbagai pihak tersebut. 

Sebagai ujung tombak di lapangan, guru merupakan faktor penentu utama apakah 
pembelajaran yang mendidik ini diterapkan secara benar, sehingga mampu membuahkan 
hasil yang diharapkan. Agar mampu menerapkan pembelajaran yang mendidik secara benar, 
hal pertama dan utama yang perlu dilakukan oleh semua pihak, terutama guru, adalah 
mengubah pola pikir. Perubahan pola pikir ini hanya mungkin terjadi jika guru terlebih 
dahulu menguasai hakikat pembelajaran yang mendidik, dan bersikap terbuka terhadap 
berbagai inovasi. Guru harus yakin benar atau memahami secara mantap apa itu 
pembelajaran yang mendidik, mengapa itu diperlukan, dan bagaimana cara menerapkannya. 
Jika hal ini sudah dikuasai dengan mantap, guru harus mulai mengubah pola pikirnya dengan 
meninggalkan gaya pembelajaran yang tidak mendidik yang mungkin selama ini dilakukan. 
Pembelajaran yang mendidik akan tergelar secara lebih efektif jika guru mau dan mampu 
belajar terus  melalui berbagai cara seperti  refleksi, diskusi, mengikuti berbagai kegiatan 
ilmiah yang terkait dengan pembelajaran, atau mencari sumber informasi dari internet. 
Dengan demikian, agar inovasi berupa penerapan pembelajaran yang mendidik dapat 
berlanjut dan bertahan, guru benar-benar harus mampu belajar sepanjang hayat, yang 
merupakan salah satu kompetensi dari guru profesional. 

Guru tidak mungkin menerapkan pembelajaran yang mendidik secara benar dan berlanjut 
jika tidak mendapat dukungan dari sekolah  dan dinas pendidikan setempat.  Agar dukungan 
ini dapat diberikan, pejabat terkait, yaitu  kepala sekolah dan para penilik atau pengawas 
terlebih dahulu harus memiliki pemahaman yang benar tentang konsep pembelajaran yang 
mendidik serta mau mengubah pola pikir. Tanpa perubahan pola pikir, dukungan hanya akan 
diberikan  berdasarkan kewajiban sebagai pejabat dan bukan karena para pejabat ini 
menganggap bahwa pembelajaran yang mendidik ini perlu digalakkan dan dilanjutkan. 
Dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah dan para penilik atau pengawas dapat berupa 
prakarsa dan dorongan untuk menjadikan pembelajaran yang mendidik  sebagai salah satu 
topik utama  dalam pertemuan para guru, baik dalam pertemuan guru satu sekolah, dalam 
Kelompok Kerja Guru (KKG), maupun  dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). 
Kepala sekolah dan pengawas dapat memberikan bimbingan bagi para guru dalam 
melakukan refleksi untuk melihat ulang kemajuan penerapan  pembelajaran yang  mendidik 
di kelasnya. Jika bantuan  profesional seperti itu dapat diberikan secara periodik dan sesuai 
dengan  kebutuhan guru, guru akan mampu meningkatkan profesionalitasnya secara 
berkelanjutan. 
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Terakhir, jika pembelajaran yang mendidik ini memang diniatkan sebagai sebagai salah 
satu upaya untuk mencapai tujuan utuh pendidikan, lembaga pendidikan guru juga harus 
mengambil peran aktif. Sebagai pendidik guru, perubahan pola pikir harus terlebih dahulu 
ditunjukkan oleh para pendidik guru di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). 
 Para dosen LPTK juga harus menerapkan pembelajaran yang mendidik di kelasnya karena 
ini merupakan model bagi para calon guru yang dididiknya.  Jika kelak sudah menjadi guru, 
tidak jarang para calon guru ini akan meniru cara dosennya mengajar. Ini merupakan bukti 
bahwa belajar dari model merupakan cara yang efektif, baik bagi anak-anak, maupun orang 
dewasa (Elias, et. al, 1997).  
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PENGENALAN 

 
Dalam konteks sejarah perkembangan suasana kemampuan sistem politik bagi 

masyarakat Melayu yang perjuangkan di kawasan selatan Thailand, bukanlah sesuatu 
yang asing bagi masyarakat Nusantara. Islam mula bertapak semasa kerajaan Melayu 
Patani. Sebagai salah satu unsur politik yang terpenting Islam telah memberikan 
legitimasi kepada kerajaan Melayu tersebut dan pengamalan terhadap ajaran Islam pada 
peringkat ini merupakan sesuatu yang signifikan. Budaya Melayu nampaknya bergerak 
seiringan dengan amalan-amalan Islam. Walau bagaimanapun, keseimbangannya 
tergugat apabila pihak penjajah, khususnya penguasa setempat, memperkenalkan Sistem 
Residen dan pentadbiran dengan meniru moden Barat di Tanah Melayu Patani. 
Pengenalan sistem pentadbiran moden Barat telah diketepikan peranan Islam dalam 
masyarakat dan negara dalam mana hal-hal yang berkaitan dengan Islam telah 
dikelompokkan sebagai salah satu aspek budaya. Raja Patani sebagai tonggak dan simbol 
kesetiaan orang Melayu pada masa itu, yang pada keseluruhannya menganut agama 
Islam, telah diberi tugas oleh pihak penguasa setempat untuk menjaga kesucian Islam 
dan adat istiadat Melayu dan disempitkan untuk memikirkan tentang perkembangan 
politik Nusantara. 

Sungguhpun kebebasan yang dimiliki oleh masyarakat Melayu Islam Patani yang 
berada di selatan Thailand dan penerimaan perlembagaan baru dari pihak penguasa 
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telah mengembalikan sedikit sebanyak kedudukan dan maruah Islam ini, walau 
bagaimanapun dikompromikan oleh kehadiran masyarakat awam. Aspek budaya-legal 
yang ditafsirkan masyarakat Melayu adalah secara sinonimnya adalah juga masyarakat 
Islam dan faktor etnisiti yang lahir dari kewujudan masyarakat awam telah mencorak 
rupa bentuk penglibatan Islam dalam proses politik orang Thailand yang beragama 
Budha dan ada juga yang beragama Hindhu. Pada tahap yang lebih umum dapatlah 
dikatakan bahawa tuntutan universal Islam telah dikompromikan dan kadangkala 
berkonflik dengan Islam yang telah di budayakan beberapa amalan yang berdasarkan 
realiti politik dan masyarakat tempatan. Dari sudut sejarahnya, kerajaan Melayu Patani 
telah menyediakan tapak yang subur bagi perkembangan Islam di kawasan buminya.  

Bukti-bukti sejarah memperlihatkan juga kepada orang ramai bahawa 
kemungkinan Islam telah bertapak di Tanah Melayu se-awal abad ke- 7 Masihi dan 
selewat-lewatnya pada abad ke- 11 Masihi dan bukan pada abad ke-15 Masihi seperti 
yang didakwa oleh sejarawan Barat. Apa yang menarik ialah data-data sejarah yang 
diperolehi dengan besar kemungkinan boleh membuktikan bahawa Islam bertapak di 
Tanah Melayu Patani sebelum terbentuknya kerajaan Melayu lainnya, adalah merujuk 
kepada negeri-negeri Kelantan, Terengganu dan Kedah. Kalau dilihat dari sudut politik 
serumpun Melayu Nusantara. 

Di kawasan Tanah Melayu, Islam sebagai faktor politik telah menonjolkan 
dirinya. Walau apapun bukti yang dikemukakan oleh para sejarawan satu hakikat yang 
perlu diterima oleh semua pihak ialah hanya kerajaan Melayu Patani yang boleh digelar 
sebagai empayar kekuasaan masa sebelumnya. Kesultanan Patani, misalnya, sangat 
memain peranan yang penting dalam mengasaskan sistem kesultanan di sebahagian 
besar negeri-negeri di Tanah Melayu. Keagungan Patani juga terbukti apabila ianya 
mengamalkan dasar luar yang pragmatik iaitu dasar berbaik-baik dengan kuasa-kuasa 
besar asing pada ketika itu seperti Siam, Majapahit dan Cina. Dasar ini telah 
menstabilkan politik Patani, memperkembangkan ekonomi dan juga sistem 
pentadbirannya. Suasana yang baik juga telah mendorong Patani untuk menumpukan 
perhatian sepenuhnya terhadap perkembangan Islam, sama ada di dalam mahupun luar 
negeri. 

Patani telah berperanan sebagai pusat dakwah Islamiah yang terpenting dengan 
adanya pengelibatan secara total dari pihak istana. Dikatakan bahawa menerusi usaha 
dakwah Islamiah yang begitu kuat dan berpengaruh, menyebabkan runtuhnya kerajaan 
Hindu-Budha di kawasan Tanah Melayu. Dengan lain-lain perkataan, kawasan tersebut 
diislamkan dari negeri Melayu Patani. Kesultanan Patani, amat menghormati ajaran 
Islam dan menjadikan istana sebagai pusat pengembangannya. Kecintaan kepada ilmu 
Islam misalnya, telah mendorong Sultan Patani mempelajari ilmu feqah terutamanya 
yang berkaitan dengan muamalat, bersama rakyat awam. Untuk mendapat ilmu baginda 
sanggup menghadiri majlis ilmu di rumah-rumah masyarakat awam dan berguru kepada 
pelbagai ulama pada masa itu . Islam begitu melebar dan peranannya begitu penting di 
zaman kesultanan Patani pada masa sebelumnya. 
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PEMBEBASAN HAK ASASI 
 

Dalam catatan rasmi, bagi pihak penguasa setempat ialah masyarakat Melayu 
yang berada di Thailand sebanyak 5% daripada penduduk bangsa Thai yang 
beragama Hindu-Budha sebanyak 67 juta, Melayu muslim kebanyakan adalah 
majoriti berada di kawasan selantan Thailand iaitu wilayah Pattani, Naratiwat, Yala, 
Setul dan Songkhla. Hubungan awal penduduknya dengan Islam berlaku hasil 
daripada hubungan perdagangan dan perkawinan diantara Arab dan Cina atau 
Saudagar India dan Arab menduduki pusat-pusat perdagangan Pattani yang telah 
disebutkan oleh ahli sejarah pada akhir abad ke-12. Dengan proses perkahwinan 
kedatangan bangsa asing tersebut dengan penduduk setempat dapat membentuk asal 
usul masyarakat Islam di Pattani. Lebih daripada tiga abad selepas itu Islam tersebar 
luas di kawasan tersebut hingga mempengaruhi golongan istana untuk memeluk 
agama Islam. Kerajaan Pattani dipercayai mengisytiharkan Islam sebagai agama 
rasmi negara pada akhir abad ke-14 masehi. 

Pengislaman tersebut membawa kesedaran baru yang membiza diantara orang 
Islam Pattani dengan orang Hindu-Budha Thai. Islam memberi kesedaran baru 
kepada komoniti mengatasi kesadaran tempatan dan wilayah. Islam menjadi satu 
kuasa menyatu penduduk Pattani menghadap pencerobohan daripada penjajahan, 
iaitu penetangan orang Islam terhadap perluas Thai dilakukan dari semasa ke semasa 
sejak abad ke-17 masehi. Kerajaan Islam Pattani berkembang dari segi kependudukan 
dan kemakmuran. Dikatakan bahawa kerajaan ini terdiri dari dua kumpulan muslim 
yang besar iaitu dari Dinasti Pattani sehingga akhir abad ke-16 masehi dan dari 
Dinasti Kelantan pada awal abad ke-17 masehi serta tercetusnya peperangan saudara 
pada hampir pertengahan abad ke-17 masehi. Pattani dalam haru hara dengan 
perangan tersebut, terus berlanjutan sehingga seorang bangsawan dari Dawai Mayo 
mampu menyatukan Pattani dan mengeluarkan dirinya Sutan Mahamud. Sultan 
Mahamud memerintah Pattani sehingga ia jatuh kepada kekuasaan Thai pada akhir 
abad ke- 17 masehi. Penduduk Pattani ialah terdiri daripada orang Islam 
berketurunan Melayu yang berbiza daripada orang Thai yang beragama Hindu-
Buddha, semasa usaha dilakukan Thai untuk mengasimilasikan mereka, dengan 
munculnya kebangkitan yang meningkat dan diikuti oleh pemberontokan yang 
kemudian dapat ditumpaskan. 

Majoriti Muslim Melayu di lima wilayah selatan Thailand (Pattani, 
Narathiwat, Yala, Stul Dan Songkhla) kehidupan mereka kebanyakan berada di 
perkampungan dan sepanjangan pantai. Penghasilannya, lebih banyak berkerja secara 
persendirian dan menyara hidup dengan melalui kegiatan penanaman padi, 
menangkap ikan, menoreh getah dan berkerja sebagai pengusaha peniagaan kecil 
kecilan. Tanaman yang selalu ditanamkan ialah padi, getah, kelapa dan buah buahan 
seperti dokong, rambutan dan durian. Pekerjaan bermusim ini tidak membekalkan 
pendapatan yang tetap. Ramai di kalangan mereka mencari kerja sementara di negara 
jiran seperti Malaysia dan Singapura. Untuk memenuhi perbelanjaan yang 
meningkat, sebahagian mereka meninggal wilayah untuk mengejar peluang pekerjaan 
di Arab Saudi dan negara Arab lainnya. 

Orang Melayu Islam menjadi terasing dari arus politik Thai. Terdapat 
beberapa sebab kekurangan penlibatan politik seperti kemampuan ekonomi, lagi 
bercakap dalam bahasa Thai yang sangat terhad dan sebagainya. Namun disebalik 
sebab utama ialah kerajaan Thai tidak gemar melihat orang Melayu muslim dan 
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merasa berat untuk meyakinkan mengajak mereka untuk berkhidmat dalam urusan 
kenegaraannya. Disebaliknya, kerajaan Thai memangdang orang Melayu Islam 
terutama dari golongan para pemimpin agama dianggap sebagai sumber penetang 
politik dan meanggap mereka sebagai pemberontak. Pada hal para golongan 
pemimpin tersebut tidak mengetahui permasalahan politik dan mereka kebanyakan 
menjadi Tuan Guru di pondok. 

Orang Melayu muslim selantan Thai secara tradisi tidak mengambil peduli 
terhadap parti politik kebangsaan. Walaubagaimanapun dengan pengubalan dasar 
kerajaan yang menang dalam pilihan raya pada tahun 1975 pemimpin Melayu Islam 
mula menunjukan minat terhadap politik Thai dan mula menaruh kepercayaan 
terhadap kerajaan Thai. Mereka berasa kerajaan rakyat yang dipilih adalah lebih 
perhatian terhadap masalah rakyat jelata. Namun keyakinan ini menjadi pudar dan 
hampa seketika tentera mengambil alih kuasa pada bulan Oktober 1976 yang lalu. 

Patani pernah menjadi negara pertama yang mampu nenjadi teguh di rantau 
Nusantara yang dikenali sekarang sebagai selantan Thai adalah kawasan yang dikenal 
dalam sejarah ialah “ Langkasuka ”. Kewujudannya pada abad ke-12 Masehi. Pada 
awal abad ke-7 masehi, langkasuka merupakan pusat perkembangan agama yang 
terkenal. Langkasuka mengambil kesempatan daripada kemunduran kerajaan 
Srivijaya dan menjadi satu pusat peniagaan yang paling penting di pantai timur 
Semenanjung Tanah Melayu. Di masa yang sama pula Islam telah tersebar luas di 
bumi Pattani. 

Pada akhir abad ke-15 sehingga menjelang awal abad ke-17 masehi, Pattani 
diperintah oleh beberapa orang Raja Perampuan, semasa pemerintahan dua raja 
perampuan yang pertama ialah Raja Hijau dan Raja Biru, Pattani mencapai 
kemuncak kekuasaannya dalam sejarah, sekitar awal abad ke- 17 masehi. Kemudian 
menjelang akhir abad ke- 17 masehi, Pattani secara berangsur-angsur sehingga 
terserap sepenuhnya ke dalam empayar Thai (Siam) dan pada awal abad ke-18 masihi 
Bangkok melantik seorang pemerintah yang menjaga kepentingannya di Pattani. 
Raja-raja Melayu Patani di lengkapkan dengan penasihat Siam yang mengambil alih 
kuasa pentadbiran. Semua perubahan menyeluruh pentadbiran di bawah kekuasaan 
Siam dan golongan elit Melayu di selatan akhirnya diganti oleh pegawai Siam. 

Gerakan pembebasan pertama di Pattani ialah yang di pimpin oleh Haji 
Sulong Tok Mina ( atau Tuan Minal), cucu bagi Syeikh Zainal Abidin Al-Fathoni 
pengasasa pondok di Sungai Dua Pulau Pinang. Pada pertengahan abad ke- 19 
masehi, gerakan ini cuba menuntut autonomi bagi empat wilayah selantan Thai. 
Seterusnya dikenal juga, dengan gerakan Barisan Nasional Pembebasan Republik 
Pattani yang ditubuhkan setelah perjuangan Haji Sulong. Gerakan ini, tampil ke 
hadapan dan melakukan perjuangan bersenjata menetang kerajaan Bangkok. Tentera 
pembebasan ini, berjumlah sekitar seribu orang. Tidak beberapa lama selepas itu satu 
gerakan pembebasan menyatakan kewujudannya iaitu Barisan Revolusi Nasional 
dengan program Islam radikal. Menurut catatan sejarah bahawa perisytiharan San 
Franciscu pada 25 April 1945 yang memperakui hak penduduk-penduduk yang 
dijajah untuk menetukan masa depan mereka, memberi peluang kepada pemimpin-
pemimpin Pattani untuk berusaha membebaskan Pattani daripada kawalan Siam dan 
mencantumkannya dengan negeri-negeri Melayu di Semenanjung Tanah Melayu. 
Antara tokoh yang memainkan peranan penting dalam perjuangan ini ialah Tenku 
Mahmud Mahyideen, putra bongsu Tenku Abdul Kadir ibni Almarhum Tenku 
Sulaiman, Raja Pattani yang terakhir. 
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Tenku Mahmud Mahyideen yang sebelum ini pernah bekerjasama dengan 
Special Oprerations Exeecutive (SOE) dalam operasi di Thai, mengambil keputusan 
untuk berkerjasama dengan British, dengan harapan British akan membebaskan 
Pattani. Pada pertengahan abad ke-19 masihi beliau berundur bersama tentera 
British di Singapura dan India. Beliau  diberi tanggungjawab untuk menerbitkan 
siaran Melayu yang dinamakan “Suara Harimau Melaya” yang dipancarkan ke 
Semenanjung tanah Melayu, untuk menyeru orang Melayu supaya berkerjasama 
dengan pihaknya untuk menetang Jepun dan Siam. Beliau mengemukan 
cadangannya kepada British supaya Pattani dibebaskan daripada cengkaman Siam 
dan digabungkan dengan negeri-negeri Melayu di Semenanjung Tanah Melayu. 
Tenku Mahmud Mahyideen berkhidmat dalam pasukan dengan berpangkat Mejar. 
Tugas beliau ialah untuk menubuhkan pasukan gurila Melayu bagi menjalankan 
operasi menentang Jepun dan Siam di Pattani timur tanah Melayu. Untuk mencapai 
tujuan itu, Tenku Mahmud Mahyideen melakukan lawatan ke Arab Saudi, Mesir, 
Jordan, Palestin, Iraq, British dan India untuk tujuan pendidikan agar rakyat Patani 
dan Semenanjung Melayu dapat menuntut ilmu disamna. Kemudian setelah mereka 
tamat diharapkan berkhidmat dengannya. Setelah beliau kembali ke Tanah Melayu, 
dilantik sebagai timbalan Senior Kelantan. 

Perjuangan Pembebasan Melayu Islam Pattani, menjelang awal abad Ke-21 
masehi, terjadi kekurangan sokongan penduduk setempat terhadap perjuangan 
pembebasan, kerana setengah dari mereka memberikan tumpuan semetara kepada 
pendidikan dan aktiviti keagamaan yang muncul akibat kebangkitan Islam. Dengan 
tiba-tiba dalam keadaan majunya pengajian agama di Patani, 36 buah sekolalah di 
empat wilayah selantan Thai dibakar secara serentak. Setelah kejadian tersebut 
berlaku, beberapa pertempuran tercetus dengan unit tentera dan polis Thai. Serangan 
keatas tentera api turut dilancarkan. Tindakan tersebut telah merangut nyawa dan 
mencacat bagi rakyat Patani. Para pemimpin perjuangan pembebasan pada generasi-
generasi seterusnya yang simpati dengan gerakan sebelumnya telah beberapa kali 
berusaha mencari perpaduan dan kerjasama dalam menentang pihak lawan, tetapi 
gagal. Ini kerana setiap kumpulan mampu mengatasi kelemahan-kelemahan yang 
ada. Pada tahun 1980 masehi, hampir semua kumpulan pembebasan Pattani mula 
menyedari bahawa kelemahan aktiviti perjuangan mereka begitu sukar diatasi. Tanpa 
mengambil sesuatu tindakan susulan, perjuangan mereka pasti menemui jalan buntu. 

Pada tahun 1989 masehi, persidangan pejuang-pejuang Pattani telah diadakan 
dan dianjurkan bersama oleh para pejuang pembebasan, ahli akademik dan para 
pegawai. Empat buah gerakan pembebasan yang utama telah menyertainya. Hasil 
daripada resolusi persidangan, mereka berikrar untuk bersama dan bersetuju 
membentuk sebuah organisasi payung bagi perjuangan Pattani. Pada tahun 1991 
masehi, organisasi payung yang telah di persetujui ini dibentuk dan diberi nama 
Barisan Bersatu Kemerdekaan Pattani atau United Fronts for Pattani Independence. 
Ini sebagai payung pertama dalam sejarah perjuangan pembebasan Pattani. Unit-unit 
gerila kembali aktif walaupun belum meningkat ketahap yang pernah dicampai pada 
tahun 70 – an. Setelah itu, diberi cadangan sekali lagi apabila diminta oleh sebuah 
negara ketiga supaya menganjurkan persidangan para pemimpin pejuang Pattani 
yang diwakili oleh semua pemimpin barisan pembebasan yang ada. Tujuan ialah 
untuk mewujudkan sebuah jawatankuasa bersama kearah perundingan dengan pihak 
berkuasa Thai. Sebahagian besar pejuang pebebasan di Pattani berpedapat bahawa 
kemenangan setiap perjuangan bukan semata-mata bergangtung kepada pertolongan 
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asing tetapi ia bergangtung kepada kesungguhan, perpaduan dan kebenaran perjuang 
berkenaan. 

Bergangtung kepada prinsip tersebut, maka tidak hiranlah jika perjuangan 
bahasa Melayu Islam Pattani terus wujud dalam suasana semangat perpaduan 
ASEAN ekonomi Segetiga Pertumbuhan Indonesia – Malaysia – Thailand (IMT-GT) 
dan aliran globalisasi. Sebenarnya, perjuangan pembebasan di Pattani banyak 
memberi sumbangan secara langsung dan tidak langsung kepada kemajuan, 
keselamatan dan kehormatan masyarakat Melayu Pattani. Bantuan yang diberikan 
oleh Bangkok selama ini kepada komuniti Islam di empat buah wilayah adalah 
berdasarkan kepada kewujudan golongan Melayu yang menetang kerajaan Thai 
secara kerasan. Tanpa aktiviti perjuangan pembebasan, kedudukan komuniti Melayu 
Islam Pattani sudah lama terjejas dari segi agama, budaya dan taraf hidup. Selain itu, 
perjuangan pembebasan berfungsi sebagai faktor yang boleh melambatkan proses 
asimilasi Thai. 

Pembaharuan Politik Selantan Thai dan Perjuangan Masyarakat Islam 
terdapat lima wilayah perbatasan di selantan Thai adalah Pattani, Yala, Naratiwat, 
Songkhla dan Satun yang kedudukan sekarang ini dikenali wilayah-wilayah Sempandan 
Selantan . Majoriti penduduk di kawasan ini adalah beragama Islam berbahasa Melayu. 
Mereka mempunyai kedudukan dan latar belakang tersendiri dari segi sejarah, agama, 
bahasa dan budaya yang berbeza dengan penduduk Thai di wilayah-wilayah lain. 
Kerajaan Thai pada setiap zaman merangka dasar politik secara khusus terhadap 
wilayah-wilayah tersebut. Manakala masyarakat Islam sering menunjukan reaksi yang 
dilihat menentang terhadap dasar yang dianjurkan kerajaan Thai. Dalam penentangan 
ini mereka meyusun gerakan atas nama perjuangan. Dengan itu, terjadinya krisis dan 
konflik politik di selantan dan akibat keadaan menjadi tegang. 

Pada tahun 1980 masehi, meyemak kembali dasar dan polisi pemerintahan 
dengan membuat perubahan dan pembaharuan politik di selantan. Tindakan 
pembaharuan ini berlangsung dan berterusan sampai sekarang. Keadaan ini meberi 
kesan penting kepada sikap perjuangan masyarakat Islam. Dengan tertegaknya politik 
demokrasi pada tahun 1980-1995 kedudukan politik Thai beruah ke arah yang lebih 
positif. Langkah-langkah pembaharuan di jalankan oleh kerajaan Thai selaras dengan 
dasar demokrasi. Perubahan dan pembaharuan turut berlaku di selatan Thai. Antara 
tindakan pembaharuan yang dapat dilihat dalam polisi pemerintahan ialah penubuhan 
Badan Pentadbiran khusus, Rancangan Harapan Baru dan langkah-langkah baru dalam 
pendidikan dan ekonomi. Rancangan baru itu menyatakan hasrat kerajaan untuk 
menyelesaikan masalah keamanan negara dengan mengutamakan pendekatan 
penyelesaian diplomasi. Dasar kekerasan bebentuk tentera seperti yang diamalkan 
sebelumnya tidak lagi memberi keutamaan. Dengan pembaharuan ini, dapat dikatakan 
bahawa polisi baru ini sebagai pembuka zaman baru dalam politik kerajaan Thai dalam 
usaha menegakan keamanan negara. Pada umumnya, polisi ini merupakan lanjutan 
daripada polisi sebelumnya dan ia membuat penekanan khusus terhadap pembangunan 
ekonomi yang digunakan sebagai setrategi utama dalam rangka menjadikan wilayah-
wilayah di sempadan selantan sebagai kawasan aman dan selamat daripada keganasan. 
Dalam polisi ini juga dinyatakan dengan jelas tentang kedudukan bahasa Melayu.  

Telah menjadi kenyataan bahawa peranan Pusat pentadbiran selatan Thai 
memberi kesan besar kepada kedudukan dan perkembangan masyarakat Islam di 
selantan. Antara kegiatan yang di jalankan oleh pusat tersebut ialah mengadakan 
pertemuan dengan para pemimpin masyarakat Islam dan mengadakan kursus bersama 
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di pusat pentadbiran. Mereka yang dijemput terdiri daripada pemimpin agama seperti 
ulama, guru-guru agama, ahli jawatankuasa Islam wilayah, para imam dan ahli 
jawatankuasa masjid. Pemimpin peringkat daerah dan pemimpin di perkampungan 
turut diundang terdiri daripada Tok Pengulu dan penolongnya. Setiap lapisan 
pemimpin yang mempunyai dengan masyarakat dijemput oleh pusat pentadbiran itu. 
Berikutan daripada itu lahir kesan yang penting kepada pembentukan sikap rakyat 
terhadap kerajaan. Selain daripada itu, pusat pentadbiran itu menunjukan peranannya 
sebagai tempat perlidungan rakyat dengan menerima aduan dalam perkara yang 
berhubungan dengan kezaliman dan etika para pegawai kerajaan. Harapan baru adalah 
nama rancangan kerajaan yang dilaksanakan khusus keatas masyarakat Islam di wilayah-
wilayah sempadan selantan. Kelahiran rancangan ini ada kaitan langsung dengan tentera.  

Rancangan Harapan Baru tercetus hasil daripada pertemuan dan perbincangan 
antara jeneral Chavalit Yongchaiyut dengan para pemimpin tentera pertama yang 
memberi perhatian serius terhadap masyarakat Islam. Sejak wilayah-wilayah sempadan 
selantan diintegrasi dan dijadikan sebagai daripada bumi Thai. Bentuk perjuangan dan 
penentangan yang dilancarkan masyarakat Islam itu berkait rapat dengan sikap dan dasar 
politik kerjaan Thai. Tindakan kekerasan daripada pihak kerajaan Thai menyebabkan 
timbul reaksi berbentuk keras yang membawa berlakunya konflik bersenjata antara 
kedua pihak. Pada tahun 1980 kedudukan politik di selantan umumnya mula mengalami 
perubahan besar pembaharuan itu berlaku hasil daripada pembaharuan politik yang 
dijalankan kerajaan Thai. Keadaan ini memberi kasan penting kepada sikap perjuangan 
masyarakat Islam di selantan. Sebagai respon terhadap pembaharuan politik di selantan, 
maka gerakan-gerakan bentuk perjuangan itu, masing-masing mengambil langkah baru 
atau stratgi baru dalam perjuangan menghadapi politik Thai. 

Pada tahun 1933 masehi, sistem politik Thai bertukar daripada kerajaan monarki 
mutlak kepada kerajaan perlambagaan atau perlimen. Diadakan pilihan raya di seluruh 
negara. Masyarakat Islam di kawasan selantan tidak mengambil perhatian dan terlibat 
yang bersungguh-sunguh. Berlainan dengan wilayah-wilayah yang lain. Hasil daripada 
perkembangan positif ini, membuat pemimpin masyarakat Islam di kawasan selantan 
turut menarik minat dan perhatian untuk berperanan dalam politik pilihan raya. Sebagai  
langkah mencampai tujuan itu, para pemimpin masyarakat Islam yang terdiri daripada 
pemimpin politik dan juga pemimpin agama menganjurkan majlis perhipunan umum 
bertempat di wilayah Pattani, bertujuan untuk membuat pakatan bersama dalam 
menghadapi politik pilihan raya yang akan di adakan pilihan raya pada tahun 1976.  

Majlis perhimpunan yang bersejarah itu telah menetukan calon-calon yang akan 
bertanding di kawasan lima wilayah di sempadan selantan. Berikutan daripada pakatan 
dan sokongan daripada umat Islam, semua calon-calon Muslim yang dihantar itu 
seramai sembilan orang telah memenangi pilihan raya dan memperoleh majoriti besar. 
Ini adalah pertama kali dalam sejarah politik Thai yang mencatat bahawa wakil rakyat 
Muslim mencampai sebelas orang mewukili tujuh wilayah selantan. Sebagai persediaan 
menghadapi pilihan raya yang diadakan pada tahun 1986 masehi, pihak Kumpulan 
Wahdah menghantar seramai lapan orang calon dengan dimasukan dua orang yang 
beragama Buddha. Dengan pendekatan mengambil calon Buddha bersama ini, untuk 
menunjukan dan mengyakinkan pihak berkuasa Thai bahawa Kumpulan Wahdah tiada 
diskriminasi agama dan bahasa. 
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WARISAN BUDAYA KEILMUAN ULAMA TRADISIONAL 
 

Sejarah telah tercatat bahawa Pattani adalah sebagai pusat penyebaran agama 
Islam di kawasan serantau Nusantara. Di samping itu, ia dikenal sebagai kawasan 
menyatukan gerakan pembebasan Muslim yang memperjuangkan untuk 
mempetahankan agama Islam. Pengislaman Pattani memisahkan daripada pengaruh 
budaya Hindu-Buddha yang mempunyai kekuatan di negara Thailand. Islam 
menggantikan kebudayaan Melayu yang terpengaruh dengan agama Hindu-Budha 
dengan kebudayaan yang baru yang berasarkan kepada nilai-nilai Islam. Selepas 
Pattani diisytiharkan sebagai sebuah negara Islam pada masa itu, institusi masjid 
ialah menjadi pusat kegiatan Islam yang penting ditubuhkan sebagai pusat 
pengajaran dan pendidikan agama Islam dan aktiviti-aktiviti sosial. Melalui masjid 
nilai-nilai Islam disebarkan dan ulama Islam beransur-ansur muncul dan menjadi 
kumpulan elit yang berpengaruh dalam masyarakat Pattani.  

Para ulama dipandang tinggi oleh masyarakat Melayu Pattani dan juga 
pemerintah Thai. mereka mendapat penghormatan tinggi pembawa pembaharuan 
dalam masyarakat di samping menghapuskan belegu yang mengikat umat Islam. 
Pengaruh ulama sangat dirasakan dalam masyarakat Melayu Pattani. Berhubung 
dengan pendidikan dan cendikiawan Islam Pattani merupakan rantau paling penting 
di semenajung ini dalam abad ke-19 dan awal abad ke-20. hal ini disebabkan oleh 
ulama Pattani berjaya mengembangkan asas Islam yang kukuh bagi pendidikan 
agama melalui institusi pendidikan yang di kenal dengan sebutan pondok. 

Di Pattani, pondok berfungsi sebagai satu institusi pendidikan Islam yang 
penting. Dalam hal ini, dipandang oleh penduduk kampung sebagai institusi yang 
membekalkan panduan dalam pembentukan insan. Kehidupan di pondok dianggap 
sebagai kehidupan sebuah keluarga besar. Hubungan diantara pelajar dan guru 
sangat erat dan para pelajar dikawal sebagai satu unit keluarga pemimpin pondok. 
Para pelajar tidak perlu membayar yuran pengajian dan kadang kala kehidupan 
harian dibantu oleh masyarakat setempat. Oleh sebab demikian, mereka merasa 
terhutang budi terhadap guru-guru mereka, terutama kepada pemimpin pondok. 
Sehingga mereka sangat mematuhi dan berlaku jujur terhadap guru-gurunya.   

Kesetiaan pelajar, terhadap guru, kadang kala ditafsirkan pelbagai macam oleh 
pihak penguasa tempatan dan masih menjadi alasan dan timbul persoalan bagi 
mereka, mengapa para guru agama sangat berpengaruh dalam masyarakat Pattani.  
Pembangunan semula Islam, secara umum, di seluruh kawasan selatan Thailand. 
Ramai pelajar Pattani pergi mempelajari agama Islam di luar negara terutama, ke 
negara Arab dan juga kawasan se-asean. Setelah mereka pulang ke kampung 
halaman, mereka juga melibatkan diri ke institusi pondok sebagai pengikhmatan 
kepada guru mereka yang sedia ada di selatan Thailand.  

Pattani merupakan pusat perkembangan Islam yang tertua di Nusantara. 
Kekayaan ini diperkuatkan lagi dengan wujudnya sistem pengajian pondok tradisional 
yang dikenali dengan sistem pengajian menadah kitab, walaupun sistem baru pendidikan 
diadakan, sehingga kini pengajian bentuk ini masih diteruskan oleh para pemimpinnya, 
kerana memandangkan ia menjadi sistem pengajian yang berkesan dan berjaya 
melahirkan ramai ceridik pandai, dan terdapat dalam kalangan mereka yang bertaraf 
ulama serta diakui kealiman mereka oleh seluruh umat Islam. Sebagai contoh, ialah 
Syeikh Daud al-Fatani merupakan ulama Melayu yang masyhur mendapat pendidikan 
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di pondok di Bendang Daya, Pattani, sebelum beliau menyambungkan pengajiannya ke 
peringkat tinggi di Makah. 

Perkembang sistem pengajian pondok di Pattani yang dewasa ini dilihat mula 
terjejas khususnya apabila ia dilabelkan dengan pelbagai tuduhan yang menjejaskan 
peranan institusi yang telah banyak berjasa kepada masyarakat Islam Selantan Thai. 
Institusi pengajian Islam di Pattani dikenal sebagai sistem pengajian pondok. Ia 
merupakan institusi pengajian yang sangat termasyhur dan dihormati oleh masyarakat. 
Sistem ini menjadi paksi kepada pendidikan orang Islam di selatan Thai. Nama Pattani 
dan sistem pengajian pondok sudah menjadi sabati kepada masyarakat apabila sebut 
sahaja Pattani maka akan terbayang sistem pengajian pondok yang dilaksanakan sistem 
ini telah melahirkan ramai ulama melayu berwibawa yang dikenali bukan sahaja 
diperingkat tempatan malah kawasan serantau Nusantara. 

Beberapa orang ulama seperti Syeikh Daud al-Fathoni, Syeikh Ahamad 
Muhamad Zain, Tuan Minal dan sebagainya Mereka lahir melalui sistim pengajian 
pondok. Lantaran peranannya yang besar itu menyebabkan masyarakat terus 
mempertahankan sistem ini agar terus berperanan dan dijaga dengan baik dan 
menentang sesiapa sahaja yang menggugat dan mengancam sistem yang telah lama 
berjasa kepada masyarakat Islam di Pattani. 

Ilmu pengetahuan merupakan perkara asas dalam kebangkitan dan kemajuan 
sesebuah bangsa. Hal ini telah dibuktikan oleh Islam sejak awal lagi. Justeru itu, sesutu 
bangsa apa keadaan bertanggungjawab untuk mengangkat murtabat ilmu ketaraf yang 
paling tinggi. Sistem pengajian pondok memainkan peranan penting dan kebangkitan 
Islam di alam Melayu Pattani tercatat sebagai sebuah kerajaan Islam yang terawal 
melaksanakan sistem pengajian pondok.  

Kelahiran ulama-ulama Pattani yang terknal di peringkat serantau Nusantara dan 
antarabangsa menunjukan bahawa sistem pengajian yang dilaksanakan berada dalam 
landasan penting yang perlu dipertahankan. Malah sehingga sekarang, Pattani masih lagi 
menjadi pusat pengajian Islam yang mempertahankan sistem pengajian pondok 
walaupun menghadapi pelbagai halangan dan rintangan. Namun begitu, sebagai 
kelompak Muslim yang terus menerima tekanan sistem pedidikan ini semakin tercabar 
dan goyah. Justeru dalam apa juwa keadaan perjuangan untuk memurtabatkan ilmu dan 
melahirkan generasi Islam yang terkenal perlu diterus dan didokong oleh semua pihak. 
 

HALA TUJU PENDIDIKAN MASYARAKAT MELAYU 
 

Pendidikan Islam dalam penulisan ini akan memperjelaskan tentang proses 
perkembangan pengajian Islam di Selatan Thailand. Maka, sistem pengurusan institusi 
pengajian Islam di wilayah tersebut, jika diulangkaji tentang latar belakang kemajuan 
sejarah umat Islam di selatan Thai telah membuktikan bahawa pusat pengajian Islam 
bagi umat Islam di selatan Thai melalui-melalui pengajian pondok dan  terkenal di Asia 
Tenggara. Di pusat tersebut pelbagai penutut yang datang dari pelbagai negara termasuk 
Malaysia, kembudia, burma, Indonesia dan sebagainya. Hasil dari pendidikan  itu telah 
membentuk para lulusan memiliki ilmu pengetahuan sehinga alim dan melahirkan pula 
institusi pendidikan yang sama di negaranya masing-masing. Perkembangan institusi 
tersebut merupakan perpindahan dari pengajian  tradisional kepada sistem yang lebih 
moden atau juga di sebut madrasah dengan melalui sistem formal dan pengaturan 
kurikulum pendidikan yang jelas dan teratur sehingga membuka ruang lingkup yang 
lebih terbuka. Jika ditinjau dalam dunia pendidikan Timur Tengah proses 
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perkembangan madrasah di kawasan Nusantara merupakan sistem yang paling moden 
pada waktu itu dan merupankan sistem pendidikan lanjut ke peringkat universiti atau 
dapat juga di katakan sistem ini yang ditiru dari sistem al-Azhar. Maka  ramai  pelajar-
pelajar yang berkelurusan dari peringkat Sanawiyah di madrasah lalu mereka sambung 
pelajarannya ke peringkat sarjana di luar negara sama ada di Saudi, Egypt, dan lain-lain. 
Di selatan Thailand pelbagai institusi yang membangun kemajuan dari segi pendidikan 
seperti institusi masjid, Rawdhah, tadika, Qira’ti, pondok, sekolah agama rakyat dan 
universiti-universiti Islam. 
 
Rumah Allah 

Istilah rumah Allah banyak dipakai oleh masyarakat Melayu selatan Thai dalam 
keadaan sekarang atau juga disebut dengan masjid ialah sebuah pusat pendidikan Islam 
yang menjadi center bagi umat Islam di selatan Thailand sebagai pusat pembelajaran 
awal bagi  para generasi muda, maupun orangnya. Mereka telah mendorong agar 
semagat anak-anak mereka untuk mempelajari ilmu agama, terutama tentang fardu’ain. 
Seperti, mempelajari cara membaca al-Qur’an, mempelajari ilmu-ilmu asas dalam Islam 
dan sebagainya. Sebelumnya, kanak-kanak mempelajari al-Qur’an di rumah guru-guru 
atau Tokl Guru. Guru-guru al-Qur’an menjadikan rumah-rumah mereka sebagai 
tempat mengajar al-Qur’an, mereka tidak menerima sebarang imbalan dari mana-mana 
pihak. Keikhlasan para pendidik tersebut hanya mengharapkan suatu keredhaan Allah 
semata-mata dan mengharapkan balasan dari Allah SWT.  

Selain itu, masjid juga sebagai pusat pengajian Islam bagi orang-orang awam 
untuk mempelajari ilmu agama dengan melalui model menadah Kitab Kuning yang  
diwarisi oleh ulama silam seperti kitab-kitab ilmu Tafsi, Hadith, Aqidah dan sebagainya. 
Di antara masjid yang terkenal di Selatan Thai dan sangat ramai para penutut ilmu  ialah 
yang dinamakan dengan masjid Jamek. Setiap wilayah di selatan Thai pasti ada masjid 
ini, kerana menjadi pusat perkumpulan masyarakat Melayu disana. Disini ada pengajian 
berkala dan satu dari seminggu ada dikumpulkan orang untuk mempelajari ilmu-ilmu 
agama dengan tokoh ulama yang terkenal. 

Bentuk pengajian yang sama pula, juga telah dilaksanakan oleh masyarakat 
setempat di Masjid Berao wilayah Patani yang dipimpin oleh Dr.Ismail Lutfi Chapakia, 
pada hari sabtu pagi. Pada pagi ahad beliau juga memberikan pengajiannya di Masjid 
Paramitee wilayah Yala. Beliau juga mempunyai perguruan tinggi, namanya Universiti 
Islam Yala yang bertempatan di daerah Serong wilayah Pattani dengan melalui pel bagai 
pembahagian bidang pengajian dalam Islam dan juga juga dibuka bahagian-bahagian 
lain selain pengajian Islam.Di masjid jamek ada dipelajari ilmu-ilmu agama dengan 
melalui kitab-kitab bahasa Melalyu dan Arab seperti ilmu aqidah, Tafsir, Hadith, Fikah 
dan sebagainya. Selain kitab-kitab yang dipelajari juga berbentuk muzakirah. Hasil 
daripada pengajian tersebut dikumpulkan oleh pihak pengurus guna untuk menyebar 
luaskan kepada masyarakat awam melalui rekaman  CD danVCD. 

Melihat kepada perkembangan ini, sejumlah masjid yang ada di tiga wilayah 
selatan Thai dapat dikumpulkan sekitar 1,623 masjid,1

                                                
1 Bilangan ini dipetik dari Ahmad Sumbun Bualuang. 2004. Sistem Pengajian dalam Masyarakat Muslim 
Selatan Thai. Pattani : Universiti Songkla Nakring Kampus Patani, hal. 1. 

 terdiri dari wiyayah Pattani 
sebanyak 623 buah, Yala 400 buah dan Narathiwat 600 buah. Kebanyakan jumlah 
masjid ini dipergunakan sebagai pusat pengajian agama Islam dengan pembiayaan 
daripada masyarakat setempat melalui sedekah jariyah, zakat dan sebagainya. 
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Sekolah Tadika Masjid Dan Sekolah Rendah Islamiyah Kerajaan Thai 

Sekolah Tadika masjid, juga disebut dengan sekolah Rawdhah dan sekolah 
Rendah Islamiyah, merupakan peringkat pengajian asas yang sangat penting untuk 
mengisi ilmu-ilmu yang menjadi asas pembentukan aqidah Islamiyah bagi generasi awal. 
Kedua institusi pendidikan tersebut para pendidik dari kalangan umat Islam selatan Thai 
telah bersatu padu membentuk sebuah organisasi yang berkerjasama dengan masyarakat 
setempat dalam pembangunan pendidikan yang berbentuk fardu‘ain bagi generasi-
generasi tersebut. Biasanaya sekolah Rawdhah di bangunkan di sekitar kawasan masjid 
sementara sekolah Rendah Islamiyah berada di sekolah pihak kerajaan. Namun pada 
zaman sekarang dua se4kolah ini telah dibangunkan oleh pihak swasta dari kalangan 
para pendidik Muslim yang ada kelulusan tinggi sama ada dalam negeri maupun di luar 
negeri. 

Sebagai contuh dapat dibuktikan institusi sekolah Rendah Islamiyah Seri 
Alawiah ialah sebuah sekolah pendidikan kanak-kanak dari tingkatan SD sehingga SPM, 
yang terletak di daerah Bannang Setar wilayah Yala, di bawah pengawasan yayasan Abu 
Bakar diketuai oleh Muhammad bin Haji Abu Bakr. Beliau adalah berkelulusan master 
pendidikan dari Universiti Nida Bangkok Kampus cawangan wilayah Yala. Yayasan ini 
bertujuan menerapkan sistem pendidikan yang kombinasi antara pendidikan agama 
dengan akademik. Bahasa pengatar digunakan melalui bahasa Thai dan diajar juga 
bahasa Melayu, Arab dan Inggeris pada sabjek-sabjek tertentu serta kurikulumnya sangat 
berbeza dengan sekolah kerajaan terutama dalam segi pelaksanaannya dengan sekolah-
sekolah pihak kerajaan 2

Namun tidak dinafikan juga, pembangunan pendidikan untuk tahap tersebut 
oleh pihak kerajaan, mereka juga dibangung berperanan dan berusaha melalui jawatan 
kuasa kerajaan sub-daerah. Dengan adanya usaha ini pihak kerajaan Thai telah 
menyokong dan memberi sumbangan dan telah memilih para pendidik dari kalangan 
umat Islam untuk membina institusi-institusi tersebut. Jumlah sekolah Rawdhah dan 
sekolah Rendah  di tiga wilayah berjumlah sebanyak 80 buah sekolah 

  .   

3

Taman kanak-kanak Islam, didirikan tidak jauh berbiza dari segi pengurusannya 
dengan sekolah Rendah Islamiyah dan Rawhdah. Taman kanak-kanak menerima pelajar 
dari umur 6 tahun sehingga 12 tahun yang terdiri pelajar sekolah Rendah kerajaan Thai 
mereka masuk belajar setelah selesai hari-hari dari sekolah rendah kerajaan. Taman ini 
terbahagi kepada dua bahagian, satu bahagian mendidik kanak-kanak pada hari Sabtu 
dan ahad sahaja, mulai jam 8.30 pagi- 16.30 petang Satu bahagian yang lain mendidikan 
kanak-kanak mulai dari hari sabtu sampai hari khamis, hari sabtu dan ahad mulai belajar 
pada jam 8.30 pagi-16.30 petang, ada pun hari isnain sampai khmis mulai belajar jam 

, kebanyakan 
jumlah sekolah ini dipergunakan sebagai pusat pengajian agama Islam dengan 
pembiayaan daripada masyarakat setempat melalui sedekah jariyah, zakat dan 
sebagainya. 
 
Taman Kanak-Kanak Islam Dan Qiraati 

                                                
2 Isma-ie Katih, Hala Tuju Pendidikan Islam Di Thailand, Makolah Seminar Internasional “ Jaringan 
Ulama Dan Peradaban Islam Serantau Nusantara”, Penyelenggara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Kota Madya Medan Sumatera Utara berkerjasama FORKIM IMT-GT USM Pulau Pinang dan Tazkirah 
Medan, 27 Juli 2009 (setelah ini, disebut Isma-ie Katih, Medan 27 Juli 2009).  
3 Bilangan ini dipetik daripada Ibrahem Narongraksakhet.nd. Podok and Their Role in Preserving Muslim 
Identity in Southern Border Province. T.tp, hal. 5. 
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3.30-4.30 petang 4. Jumlah taman kanak-kanak  di tiga wilayah sebanyak 1,343 tadika 
terdiri dari wilayah Pattani sebanyak 412 buah, Yala sebanyak 384 buah dan Narathiwat 
547 buah,5

Tafsir al-Qur’an 

 kebanyakan sejumlah taman-taman ini dipergunakan sebagai pusat pengajian 
agama Islam dengan pembiayaan daripada masyarakat setempat melalui sedekah jariyah, 
zakat. Keistimewaan institusi tadika adalah untuk mempersiapkan pendidikan lanjut 
pada masa akan datang setelah mereka selesai atau tamat pendidikan di sekolah kerajaan 
pada peringkat akhir atau M.6. Ini bagi para pelajar yang belajar hanya di bahagian 
akademik sahaja. Pelajaran dan perencanaan pengajian, sebagaimana berikut : 

 
Surah-surah ayat lazim dari Juz 30 

Hadith Berbentuk adab supan 
Akhlak 
 

Berbuntuk beau baik dua ibu bapa, berbuat baik terhadap 
jiran dan sebagainya 

Fikah 
 

Taharah, hadath kecil, hadath besar, menyucikan najis dan 
sebagainya 

Sejarah 
 

Riwayat hidup Rasulullah, perang Badar-Uhud - Hunain 
dan sebagainya 

Nahu Mengenal isim- fiil dan haraf 
Saraf 
 

Tasrif 14- tasrif 10- fi‘l thulathi mujarad- thulathi mazid 

Muhadatha Kenal- mengenal al-Hiwar 
Mutala‘ah Dari buku bacaan Arab 
Karangan Arab Mengikut cadangan guru  
Tulisan Arab Mengikut cadangan guru 
Bacaan Jawi Berpandu kepada buku bacaan jawi 
Tulisan Jawi Mengikut cadangan guru 
Bacaan Rumi Berpandu kepada buku bacaan rumi 
Tulisan Rumi Mengikut cadangan guru 
Rancana Jawi Mengikut cadangan guru 
Rancana Rumi Mengikut cadangan guru 

  
 Kurikulum tersebut di atas diterapkan oleh Persatuan Tadika atau Majlis Agama 
Islam di setiap wilayah. Para tenaga pengajar terdiri dari pada staf masjid, para pelajar 
lulusan di peringkat Sanawiyah sekolah agama rakyat dan sebagainya 6

Pondok merupakan institusi pendidikan Islam yang dibina oleh masyarakat Islam 
untuk pembangunan  generasi muda menuju kearah  pembentukan  manusia sebagai 
seorang Muslim yang mempumyai budi pekerti yang tinggi sehinga akhirnya menjadi 

. Selain taman 
kanak-kanak, juga di selatan Thai dikenal dengan pengajianQiraati ialah satu pendidikan 
Islam bagi kanak-kanak dalam mempelajari al-Qur’an dan Tajwid sahaja. dinamakan 
qiraati kerana dipakai kurikulum qiraati berasal dari Indonesia yang disebut dengan 
Iqrak. Pendidikannya sama ada di masjid, di sekolah tadika atau di madrasah qiraati 
khas, mulai belajar selepas solat Maghrib sampai Solat Isya’. Pendidikan ini, melahirkan 
generasi awal dalam proses pembacaan al-Qur’an dengan cepat dan lebih berkesan. 
 
Institusi Pendidikan Pondok 

                                                
4 Isma-ie Katih, Medan 27 Juli 2009. 
5 Bilangan ini dipetik daripada Ibrahem Narongraksakhet. 2008.  Educational Changes during the Year of 
2004-2008 and Their Impacts upon Educational Provision in the Far Southern of Thailand. Cis. 
Psu.Pattani, Crp-Project,Yiu.Iiit, hal. 6 
6 Isma-ie Katih, Medan 27 Juli 2009. 
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seorang alim ulama. Kejayaannya  adalah mengembangkan ilmu-ilmu agama yang 
terdapat dalam al-Qur’an, al-Sunnah. Di institusi ini juga mengembangkan bahasa 
Melayu tulisan Jawi. Jumlah pondak di tiga wilayah sebanyak 249 pondok, terdiri dari 
wilayah Pattani sebanyak 150 buah, Yala sebanyak 53 buah dan Narathiwat sebanyak 46 
buah 7

Sekolah swasta Islam atau juga di sebut madrasah yang berasaskan kepada dua 
bentuk sama ada bentuk sistem sekolah akademik iaitu mendidikan pelajar pada jam 8.30 
pagi-16.30 petang, bentuk kedua sekolah yang berbentuk pondok iaitu dua sistem 
mendidikan pelajar pada jam 8.30- 16.30 petang, pada waktu malam mulai mempelajari 
kitab-kitab agama dari hasil karya penulisan ulama silam. Sama ada kitab Melayu tulisan 
hurup jawi atau Arab. Sebelum mereka mempelajari kitab-kitab besar terlebih dahulu 
mereka mempelajari kitab-kitab kecil, terutama mengenai ilmu-ilmu Nahu-Saraf dan 
kecakapan membaca al-Quran dan sebagainya. Jumlah sekolah swasta Islam di tiga 
wilayah selatan Thai sebanyak 136 buah sekolah terdiri dari wilayah Pattani sebanyak 57 
buah, Yala sebanyak 32 buah dan Narathiwat sebanyak 47 buah 

. 
Kebanyakan sejumlah pondok dipergunakan sebagai pusat pengajian agama 

Islam dengan pembiayaan daripada masyarakat setempat melalui sedekah jariyah, zakat 
dan sebagainya. Pelaksanaan sistem pendidikan sudah berubah menjadi bentuk moden 
sebahagian lagi tetap mengikuti warisan ulama silam. Kerana ingin menyebarkan bahasa 
Melayu yang menjadikan bahasa ibunda mereka dan mengingat sistem pondok berjasa 
dalam menyerakamkan bahasa dan istilah bahasa Melayu yang berhubung dengan  
aqidah pahaman tentang kehidupan manusia dan Tuhan serta nilai-nilai baik buruk. 
Pembuntukan peribadi-peribadi manusia yang berakhlak mulia dengan nilai-nilai, 
akhlak mulia yang berupa tujuan Islam. Selain itu, mereka tidak mau disiamisasikan 
dengan keilmuan Islam yang telah diwariskan oleh ulama silam.  
 
Sekolah Swasta Islam 

8

Perjuangan para pendidik  di sekolah pondok harus berkerja keras untuk 
mengantarabangsakan sistim sekolah swasta mereka agar dapat diiktiraf oleh mana-mana 
pihak. Yang jelas pasti para lulusannya dapat menyambung pendidikan yang lebih tinggi 
di institusi pengajian tinggi dalam nageri mau pun luar negeri. Sekolah mereka harus 

 Subjek ilmu yang 
dipelajari di dalam kelas terbahagi kepada tiga kumpulan. Kumpulan diniyah, termasuk 
al-Qur’a,Tafsir, Usul Tafsir, Aqidah, al-Hadith, Usul Hadith, Fikah, Usul Fikah, Akhlak, 
kumpulan ijtima’I termasuk, Sirah, Akhlak, Thaqafah, kumpulan Bahasa, termasuk 
Nahu, Saraf, Balaghah, Insya’ Muhadathah, Bahasa Melayu, Inggris dan Melayu tulisan 
latin. Ada juga terbahagi menjadi dua aliran, yakni agama dan akademik. 

Kerajaan Thai telah mengeluarkan  dasar khas untuk memberikan sumbangan 
atas tanggung jawabnya sebagai institusi pendidikan kepunyaan rakyat serta memberi 
peluang kepada para pengurus dan tenaga pengajar di sekolah dalam memimpin institusi 
tersebut menuju ketingkat atau bertaraf dengan sekolah akademik biasa kepunyaan 
pihak kerajaan Thai pada umumnya. Namun bagi pihak para pendidik agama yang 
sudah lama memperjuangkan sistem pendidikan rakyat mesti  diubahsuai dengan 
peraturan yang di tetapkan pihak kementerian pendidikan Thai. 

                                                
7 Bilangan ini dipetik daripada Ibrahem Narongraksakhet.nd. Podok and Their Role in Preserving Muslim 
Identity in Southern Border Province. T.tp, hal. 5. 
8Bilangan ini dipetik dari pada Ibrahem Narongraksakhet. 2008.  Educational Changes during the Year of 
2004-2008 and Their Impacts upon Educational Provision in the Far Southern of Thailand. Cis. 
Psu.Pattani, Crp-Project,Yiu.Iiit, hal. 7. 
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menjadi rasmi di bawah pengawasan yayasan yang syarat-syaratnya sudah ditetapkan 
oleh pihak kerajaannya. Sekolah mereka pula akan memberi sumbangan yang hebat iaitu 
bagi satu orang pelajar 10,000 Baht setahun, ada pun sekolah agama milik rakyat yang 
tidak menjadi rasmi di bawah yayasan mana-mana pihak kerajaan memberi sumbangan 
per 1 pelajar sebanyak 6,000 Baht sahaja. Antara syarat yang lain pula guru-guru mesti 
dapat menghasilkan kelulusan sijil penguruan, sekurang-kurangnya ijazah pertama.  

Ini ialah permasalahan bagi para pendidik yang memiliki kelulusan dari luar 
negeri terutama dari Timur Tengah mereka tidak mempunyai sijil perguruan tetapi 
masih memberi peluang bagi mereka dapat berusaha mempelajari untuk memperoleh 
atau menghasilkan sijil perguruan di universit-universi khususnya di bidang pendidikan 
dan perguruan yang berada di selatan Thai dengan melalui jarak masa satu tahun atau 
satu tahun enam bulan. Pihak kerajaan Thai telah bersedia dan merancankang projek ini 
bagi para pendidik agama yang ada di lingkungan pondok untuk menghasilkan sijil 
perguruan melalui universiti-universiti di selatan Thai. 
 
Hala Tuju Untuk Menaikan Taraf Antarabangsa 
 Tokoh ulama sebelumnya telah berusaha untuk melahirkan institusi pengajian 
tinggi Islam di selatan Thai. Princes Of Songkhla Universiti (PSU) kampus Pattani ialah 
salah satu universiti milik para pendidik Islam di bahagian pengajian Islam. Sekitar 
tahun 1982 lahirlah Kolej Islam PSU. Pensyarah-pensyarah tempatan dan melalui ahli 
politik, selanjutnya pada tahun berikutnya beberapa institusi pengajian tinggi telah 
didirikan pula oleh para pendidik masyarakat Islam Selatan Thailand. Seperti Universiti 
Islam Yala, Princes Of Narathiwat Universiti (PNU) 9

                                                
9 Hasil Temu Bual dengan Dr. Abdulrasyed, Timbalan Dekan Syari’ah Princes Of Narathiwat Universiti 
(PNU), pada tarikh 27 Julai 2009, dalam rangka menghadiri Seminar Internasional di Institut Agama 
Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara Kota Madya Medan. 

. Dengan adanya perkembangan 
ini, secara diam-diam pihak institusi pondok dan sekolah agama milik rakyat juga ikut 
serta mendirikan beberapa institusi pengajian tinggi di peringkat Diploma seperti 
institusi Syaikh Daud Patani, dengan singkat dalam sebutan JISDA, institusi Dar al-
Hadi, institusi Keguruan dan Pengurusan Islam atau IKPI, Idrisyiyah Islamiyah atau 
IDIS dan sebagainya. Kepastian tahun lahirnya, institusi tersebut tidak diketahui secara 
pasti. Menurut beberapa orang para pendidik pondok selatan Thai, memberikan 
penjelasan bahawa telah lahir pada masa-masa awal penumbuhan pondok yang 
diasaskan oleh Tuan Guru pertama, kerana telah mengadakan perhubungan dunia Arab 
tentang masa hadapan para pelajarnya.  
 Institusi pengajian tinggi yang telah didirikan oleh pihak para pendidik di 
lingkungan pondok ini, mereka telah berusaha mempelajari pengalaman-pengalaman 
yang telah didapati daripada para lulusan dalam negeri maupun luar negara dengan 
menggunakan sistem kampus kembar dengan melalui kerja sama dengan pihak 
Universiti luar negara di dunia Arab maupun kawasan Nusantara seperti negara 
Malaysia, Brunai Darussalam dan Indonesia. Para mahasiswa yang menuntut ilmu di 
sini juga bertugas sebagai tenaga pengajar di sekolah agama milik rakyat di samping 
mereka mengikuti kulliyah secara sambilan. Jurusan-jurusan yang di bukakan disini 
ialah bidang Syari‘ah, Terbiyah, Bahasa Arab, Da‘wah dan sebagainya. Pada tingkat 
terakhir diploma mereka harus mempersiapkan sebuah penulisan untuk menjadi bahan 
latihan guna melanjutkan pelajarannya ketingkat serjana muda dan melaui latihan kerja 
sebagai tugas dari universiti yang mereka kerja sama sebelum mereka mendapat ijazah 
serjana muda.  
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 Kejayaan yang diperoleh dari institusi pendidikan Islam dengan melalui 
pendedahan kurikulum yang rapi dan berasaskan kepada agama dan ilmu-ilmu 
akademik melalui pelbagai bahasa, sama ada bahasa Arab,Inggesis dan melayu. Untuk 
bahasa melayu depergunakan melalui tulisan huruf Rumi dan Jawi. Pengunaan bahasa 
melayu dalam huruf Jawi dikembangkan melalui kitab-kitab kuning, hal ini ialah 
menghidup kebali warisan ulama masa silam. Untuk bahasa melayu dalam tulisan Rumi, 
beberapa sabjek yang diambil dari buku-buku sejarah dari Malaysia dan Indonesia, hal 
ini sekadar untuk mempelajari bahasa Melayu yang sedang berkembang di kawasan 
Nusantara. Institusi pendidikan Islam di Selatan Thailand, dengan berkat kerja sama 
dari para lulusan luar nagara, seperti Malaysia, Brunae,Singapura dan Indonisia, juga 
dari Timur Tengah. Guru-guru yang berkulusan dari luar negeri di peringkat sarjana 
muda BA setengah mereka sambung pengajian di peringkat MA dan PhD. Para generasi 
penerus ada dalam lingkungan 70 orang, mereka sambung pelajarannya di luar negara 
terutama di universiti-universi Malaysia sama ada di Universiti Islam antara bangsa 
(UIA), Universiti Melaya (UM),Unniversiti Utara Malaysia(UUM) dan Universiti Sains 
Malaysia (USM), Pulau Penang. Mungkin dengan sebab kejayaan pendidikan dan 
peranannya tersebut akan tumbuh Institusi pengajian tinggi Islam di selatan Thailand 
yang lebih banyak. 
 Sekolah agama milik rakyat sangat menitik beratkan tentang bahasa Melayu dan 
Inggris. Para pelajar-pelajar yang berkelulusan dari tingkat Sanawiyah atau SPM atau 
SMA pada tiap-tiap tahun dalam lingkungan 16,000 orang pelajar. Mereka yang dapat 
sambung di universiti kerajaan dalam lingkugan 5,000 orang pelajar dan yang lebeh ke 
universiti swasta sama ada di Universiti Yala dan juga di universiti-universiti Bangkok. 
Dengan sebab keperluan pelajar dalam menyambung pengajian mereka dan berhajat 
kepada universiti, pihak universiti kerajaan seperti Universiti Rajabhat Yala akan 
mencadangkan satu projek untuk pengajian Islam iaitu jurusan cara mengajar Islam 
(Islamic Teaching) di bawah falkulti pendidikan, jurusan ini menyediakan didikan dan 
training kepada guru-guru yang berkelulusan dari luar negeri.  Di Kolej Pengajian Islam 
PSU Kampus Pattani, menyediakan kurikulum antarabangsa mempunyai pelajar dalam 
linggkungan 20 orang pelajar termasuk 2 orang pelajar dari negeri China.10

Usaha-usaha selanjtnya akan mengwujudkan beberapa buah kolej yang bukan 
semata-mata menjurus kepada bidang Islam seperti kolej yang baru namakan institusi 
perguruan pengurusan Islam (IKPI) dan Idrisyiyah Islamiyah (IDIS) Yala, telah 
berusaha mengantarabangsakan terhadap para pendidik yang bertugas di institusi 
pondok agar ilmu-ilmu mereka dapat meningkat kearah tinggi dengan mengupulkan 
para pendidik yang berpengalaman mengajar di institusi pondok selama lebih kurang 
lima sehingga sepuluh tahun, mereka diarahkan dan memberi peluang untuk dapat 
menyambung pelajarannya yang lebih tinggi secara part team . Usaha-usaha lain lagi 
para pendidik juga yang berkelulusan agama, diprogram mereka untuk dapat mengikuti 
cara mengatur kurikulum dan pengurusan pendidikan di universiti dalam maupun luar 
nagara agar mereka lebih mampu dan menambah pengalaman dalam tugasan mereka 
usaha ini pada tahap pertama berlangsung pada pertengahan tahun 2008 kerjasama 
dengan Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia (USM) Pulau 
Pinang yang diusahakan oleh para pemimpin sekolah agama milik rakyat sebelah atas 
melalui persatuan sekolah agama milik rakyat ini, pihak USM Pulau Pinang telah 

. 

                                                
10 Hasil Temu Bual Dengan Prof.Madya Dr.Hasan Madmarn, Bekas Direktor Kolej Islam PSU Kampus 
Pattani, pada tarikh 25 Jun 2009. 
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mengadakan MOU dengan pihak persatuannya. Projek ini telah diikuti oleh para 
pendidik utama seperti pengarah, guru besar seramai 60 orang. Projek ini,  cukup 
memuaskan dan al-Hamdulilah pihak USM memberi harapan akan membantu dan 
memberi biasiswa apabila mereka ingin menyambung ke tingkat master dan Ph.D 11

 Usaha-usaha tersebut merupakan usaha penyambung daripada usaha awal oleh 
Prof Dr. Hasan Madman, Drs.H.Hasan Muhammad Zin (Thailand), Al-Marhum Prof 
Dr.Darwis Harahap, Prof Dr Syed Muhammad Dawilah Al-Edrus, Dato’ Profesor 
Md.Salleh Japaar (Malaysia), Profesor Yakub Matundang, (Indonesia) Profesor Paitun 
Chainara (Singgapura) Dan Profesor Dr. Haji Syamsuddin (Brunai Darussalam) yang 
telah mempunyai jaringan kerja sama dengan pihak universiti yang ada di kawasan 
Nusantara sebelumnya. Usaha tersebut juga diikuti serta oleh beberapa orang pensyarah 
universiti dalam negeri maupun luar negara telah mengadakan pertemua-pertemuan 
seperti diskusi, seminar secara berkala dan lain-lain. Mereka telah berusaha 
mengemukakan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan suasana 
pendidikan Islam di kawasan serantau IMT-GT

.  

12

 Selanjutnya penyambungan usaha-usaha tersebut, telah diusahakan oleh 
FORUM KOMUNIKASI INTELEKTUAL MUDA INDONESIA MALAYSIA 
DAN THAILAND (FORKIM) Kawasan Serantau IMT-GT. Ialah Forum yang telah 
diasaskan pada tahun 1997 masihi oleh para pelajar ijazah tinggi yang ada di lingkungan 
Indonesia, Malaysia dan Thailand yang sedang menuntut ilmu di USM Pulau Pinang. 
Melihat kepada perkembangan institusi pondok yang sedang berkembang di kawasan 
serantau IMT-GT perlu dibantu dan menaikan taraf ke antarabangsa dan membela 
warisan-warisan ulama silam tentang budaya keilmuannya. Forum ini, telah 
memberikan peluang kepada para lulusan pondok yang ada di kawasan serantau IMT-
GT, terutama minat para siswa di pondok untuk menyambung pelajarannya di universiti 
pada jurusan-jurusan yang susah diperoleh di dalam negeri jurusan ialah Kedokturan, 
Farmasi, Pembangunan dan Perancangan Kota, Arkitek dan lain-lain. Semua jurusan 
ini merupakan pembiayaan wang kulliyah cukup tinggi dan jarang membuka peluang 
bagi para lulusan yang miskin. Selain itu pada jurusan pengajian Islam dan Peradaban 
Islam, bagi para ustaz-ustaz pondok yang ingin menambah pengalaman ilmunya pada 
tingkat yang lebih tinggi ialah Master dan Ph.D 

 . 

13

Maka untuk ini para mahasiswa S2 dan S3 yang sedang menututi ilmu di USM 
telah berusaha bekerjasama untuk memilih beberapa buah universiti di Malaysia dan di 
Indonesia untuk membuka peluang bagi anak-anak masyarakat Thai supaya dapat 
menyambungakan keinginan untuk menduduki dan mempelajari pada jurusan-jurusan 
yang tersebut di atas. Untuk tahun 2009 ini, membuka peluang bagi yang berminat 
untuk pelajari jurusan Kedoktoran sebanyak 10 orang, jursan Famasi sebanyak 20 orang 
dan jurusan Teknik sebanyak 20 orang dan Jurusan Pendidikan sebanyak 15 orang. 
Universiti-universiti yang telah mereka kerja sama di antara lain adalah Universiti Tun 

.  

                                                
11 Hasil Temu Bual dengan Puan Syarifah Tohlee, Pengarah Persatuan Sekolah Agama Milik Rakyat, 
pada tarikh 3 Julai 2009. 
12 Hasil Temu Bual dengan Doremi Paseloh, Pengarah Persatuan Kolej Islam Selatan Thai, juga pelajar 
Ijazah Tinggi Tamdun Islam Dan Asia Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan USM Pulau Pinang, pada 
tarikh 2 November 2009 di tempat penginapannya jalan Air Itam, dekat dengan masjid Negeri Pulau 
Pinang.   
13 Hasil Temu Bual dengan Ir.Busytinursyah Simalingga Uca, IAI, MA. Bekas pelajar Ijazah Tinggi HBP 
USM tahun 2008 dan Ketua Komisi C DPRD Sumatera Utara Kota Madya Medan, pada tarikh 27 
Oktober 2009, dalam rangka menghadiri Seminar Antarabangsa, Pertemuan Muslim Se-Asean di Pusat 
Pengajian Ilmu Kemanusiaan USM Pulau Pinang 
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Hussein Onn Malaysia (UTHM) Johor, universiti Malaysia Perlis (UNIMAP), Universiti 
Aria Medan (UNIMA), Institusi Teknologi Medan (ITM), Universiti Jtut Nyak Dhein 
Medan (UNDM), Universiti Islam Sumatara (UISU), Universiti Sumatra Utara (USU) 
dan Universiti Sains Malaysia (USM) 14

 Permasalahan yang penting bagi para lulusan sekolah menengah yang di 
Thailand, mengalami kesulitan dari segi bahasa Inggeris dan Melayu hal ini para pelajar 
Post-graduate USM yang berasal dari Thailand telah berusaha dalam berkerja sama 
dengan pihak USM dengan melalui Pusat Pengajian Bahasa dan Terjemahan, dengan 
berkerjasama melalui Tuan Dr.Malik Timbalan Dekan Pusat Pengajian tersebut, supaya 
mendidik mereka dapat menguasai kedua bahasa tersebut sebelum mereka menduduki 
di peringkat universiti 

 . 

15

                                                
14 Ibid. 
15 Isma-ie Katih, Medan 27 Juli 2009. 

 . 
 
Penutup 
  Negara Thailand memberi peluang dan menyokong di atas membina 
penididikan tidak ada perbizaan antara  pendidikan umum dan pendidikan Islam, supaya 
menciptakan matalamat kearah mengantarabangsakan umat Islam di wilayah selatan 
Thailand memerlukan dediksi dan keusahawan yang tinggi di kalangan  pihak-pihak 
yang terlibat bahawa mengantarabangsakan umat Islam di tiga wilayah selatan Thailand 
melalui pendidikan Islam adalah cara yang paling sesuai kerana agama Islam itu sendiri 
dan nilaiannya adalah asas mengantarabangsa umat dan  juga kalau umat Islam di tiga 
wilayah sama-sama berganding bahu dan kerja sama secara bersungguh-sungguh 
dengan pihak yang ingin menolong, maka matlamat akan capai lebih cepat dalam 
membina peribadi dan masyarakat bertaraf kearah umat yang bermutu dan antarabangsa  
akan mendapat hasil dan nilai-nilai yang baik. Hal ini ia perlu kepada kesabaran dan 
masa yang munasabah. Dengan harapan agar para penuntut hak asasi di selatan Thai 
perlu mempunyai kesadaran bahawa dengan melalui pendidikan masyarakat Islam 
disana akan maju dan menuju ke antarabangsa, tanpa menggunakan cara yang keras dan 
sadis. Ini, perlu kepada pengertian yang lebih terbuka agar mereka yang sudah berjuang 
melalui cara yang keras tidak menyinggung perasaannya. Mudah-mudah kita berdo’a 
dan mengharapkan pertolongan dari Allah SWT. Amin. 
 
 
 



121 
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ABSTRAK 

 

Berekspresi  seni rupa merupakan salah satu media berkomunikasi seni yang memiliki daya 
tarik bagi semua anak dan dapat mengembangkan kompetensi dasar motorik halus sejalan 
dengan masa perkembangan menggambar yang dialaminya. Pendidikan kesenian; seni rupa 
dalam pendidikan  anak memiliki peranan yang penting sebagai upaya pengenalan dan 
pembinaan daya ekspresi, imajinasi, kreasi, rasa esthetis dan artistik dalam suasana 
bermain kreatif.  

Misi Pendidikan seni adalah mengembangkan kepekaan rasa dengan tujuan agar terbentuk 
manusia yang memiliki kepribadian seimbang secara jasmani-rohani, mental-spiritual, dan 
intelektual-emosional. Tujuan dalam Pendidikan Seni yaitu tercapainya Tanggapan dan 
Ekspresi Personal, kepedulian terhadap warisan artistik, Kesadaran tentang Seni di 
Masyarakat.  

Dalam kegiatan membina aktivitas kreatif yang positif dalam rangka pembinaan pribadi 
anak yang mandiri dan kompeten di masa yang akan datang, diperlukan sosok guru yang 
memahami fungsinya dalam melakukan prosedur pembelajaran di Sekolah Dasar. Fungsi 
yang harus dipenuhi guru, di antaranya: sebagai model, perencana, pendiagnostik kesulitan 
belajar, manajer, pemandu dalam mencari sumber belajar Guru dalam menjalankan tugas 
profesinya perlu dilandasi dengan kompetensi seperti kompetensi pedagogik, sosial, 
profesional dan kepribadian.  
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Pendahuluan 

Seni sebagai subyek dalam pendidikan umum dengan kurikulum yang tertulis serta 
disusun secara sistematis mencakup kegiatan ekspresi/ kreasi, teori, dan kritik/ apresiasi seni 
rupa, untuk membangun pengetahuan, pemahaman dan keterampilan. Hal tersebut 
merupakan ciri dari DBAE (discipline based art education) yang berarti seni telah hadir dalam 
kehidupan bukan hanya sebagai kegiatan penciptaan, tetapi juga sebagai cabang pengetahuan 
yang menjadi bahan kajian filosofis maupun ilmiah dan berhak dipelajari di lembaga 
pendidikan. 

 Pendidikan seni rupa sebagai pendidikan kreativitas dan emosi; Pendidikan seni 
mempunyai kontribusi terhadap pengembangan individu antara membantu pengembangan 
mental, emosional, kreativitas, estetika, sosial dan fisik 1. Mengingat hal tersebut pendidikan 
seni memberikan kontribusi terhadap perkembangan individu . 

Pada usia anak sekolah dasar, pertumbuhan otak anak-anak berkembang dengan sangat 
pesat dan anak-anak betul betul menyerap secara penuh apa yang didapatnya, selain itu anak-
anak sangat bergairah berkarya seni, karena kegiatan ini memberikan keleluasaan dan 
kebebasan bagi mereka untuk mengungkapkan perasaan atau berekspresi. Pada masa ini, 
diharapkan kita dapat memberikan pendidikan yang baik, yang dapat memberikan manfaat bagi 
si anak di masa depan. Salah satu pendidikan yang banyak membantu pertumbuhan dan 
perkembangan kejiwaan dan mental anak yaitu melalui aktivitas kreatif yang positif melalui 
pendidikan seni rupa. 

Pendidikan Seni memiliki peran penting dalam perkembangan otak yang seimbang, 
sebab dengan beraktivitas seni membantu anak dalam pembinaan kognitif, afektif, dan 
psikomotor. Ketiga aspek ini akan menyeimbangkan peran otak kiri dan otak kanan anak. 

Selain itu pada masa usia ini, tingkat kreativitas anak berada pada level yang tinggi 
dalam perkembangannya menuju usia remaja dan dewasa. Keadaan seperti ini bukanlah hal 
yang merugikan, sebaliknya kita sebagai orang dewasa harus bisa memanfaatkan kondisi ini 
untuk membina pribadi anak yang mandiri dan kompeten di masa yang akan datang. 

Pembinaan dan pengembangan aktivitas dan kreativitas seni rupa di sekolah dasar akan 
lebih baik apabila di titik beratkan pada kemitraan antara siswa dan pengajar. Peran pengajar 
selain sebagai media dalam kegiatan mengajar juga sebagai teman belajar dalam beraktivitas 
seni, artinya peran guru seni tidak lagi terletak pada mengajarkan kepada siswa bagaimana cara 
menggambar untuk ditiru siswa, tetapi lebih terfokus kepada penciptaan iklim belajar yang 
menunjang, suasana yang akrab serta adanya penerimaan guru atas pribadi siswa yang 
beraneka ragam dengan karya dan gagasan mereka yang bervariasi pula. Dengan demikian anak 
akan lebih leluasa dalam melakukan penjelajahan imajinatif di dunia kesenirupaan. 

1  : De Francesco (1958) 
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Banyak metode yang dapat dipilih untuk melaksanakan  pendidikan seni rupa di sekolah 
dasar.  Dasar pemilihan metode yang tepat relevansinya sesuai dengan tujuan atau sasaran 
yang dirumuskan. Dalam pembelajaran seni rupa di sekolah dasar, guru sebaiknya mengenal 
beberapa metode dan teknik pembelajaran serta jenis-jenis kegiatan seni rupa yang cocok 
diberikan kepada anak sekolah dasar, diantaranya metode untuk pengajaran praktik, teori dan 
paduan antara keduannya. Metode-metode tersebut bisa dibedakan atas metode yang 
mengutamakan keleluasaan tersalurkannya ekpresi atau metode yang lebih mengutamakan 
kebebasan individu, dan metode yang lebih mengutamakan perkembangan sosial anak-anak. 
Dalam pemilihan metode ini tidak terlepas pula dari media atau bahan yang digunakan untuk 
pencapaian hasil yang diinginkan, maka dari itu penggunaan bahan dan media seni rupa yang 
beragam, diharapkan bisa membuat siswa tidak cepat bosan dan jenuh, serta pada akhirnya 
membuat siswa menghasilkan karya yang kreatif dan imajinatif.  

Karakteristik Siswa  Sekolah  Dasar 

 Dalam kegiatan membina aktivitas kreatif yang positif melalui Pendidikan Seni Rupa dalam 
rangka pembinaan pribadi anak yang mandiri dan kompeten di masa yang akan datang, diperlukan sosok 
guru yang memahami fungsinya dalam melakukan prosedur pembelajaran di Sekolah Dasar, diantaranya 
yaitu mengenal karakteristik khusus anak pada usia sekolah dasar serta peran yang harus dilakukan 
dalam mengembangkan potensi anak berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Karakteristik yang 
dimiliki oleh anak-anak ini akan melandasi bagaimana seharusnya guru dalam menghadapi kondisi siswa 
sekolah dasar dalam konteks pembelajaran. 

Masa anak-anak (midle childhood) berlangsung antara usia 6 – 12 tahun. Masa ini sering disebut 
juga masa sekolah, yaitu masa matang untuk belajar atau masa matang untuk sekolah. Pada masa ini 
mereka menginginkan untuk menguasai kecakapan-kecakapan baru yang dapat diberikan oleh sekolah. 
Masa usia sekolah ini sering disebut sebagai masa intelektual  atau masa keserasian sekolah, serta pada 
masa ini secara relatif anak-anak mudah untuk dididik dari pada masa sebelumnya dan sesudahnya.  

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh beberapa karaktertistik prilaku anak pada usia 6-12 tahun 
ini  berdasarkan jenis kelaminnya diketahui bahwa anak laki-laki lebih banyak melakukan agresivitas, 
aktivitas, dominasi dan inpulsif dalam tingkah lakunya. Mereka memiliki kecakapan mengamati ruang 
dan pengertian kuantitatif lebih kuat dan lebih baik dibandingkan dengan anak perempuan. Sementara 
itu, anak wanita lebih banyak melakukan tingkah laku cemas. Akan tetapi mereka mempunyai 
kecakapan verbal yang lebih baik dari pada anak laki-laki. Dalam Pendidikan Seni Rupa, hal tersebut 
berpengaruh terhadap tema gambar yang dihasilkan seperti : 

Anak laki-laki  Anak perempuan  

Suasana perang  Pemandangan: bangunan rumah  

Alat-alat tranportasi seperti: 
Mobil, kapal, perahu dll 

Binatang, pohon, bunga , matahari, pelangi 

Tokoh kartun / animasi/ 
pahlawan 

Sosok putri 
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Pada jenjang pendidikan sekolah dasar ini dapat diperinci menjadi dua fase, yaitu: 

1. Masa kelas-kelas rendah sekolah dasar, kira-kira umur 6  - 9 atau 10 tahun. 
2. Masa kelas-kelas tinggi sekolah dasar, kira-kira umur 9 atau 10 - 12 atau 13 tahun. 

Dari pembagian fase masa keserasian sekolah di atas maka  diperinci  beberapa sifat khas anak pada 
masing-masing fase sebagai berikut 2: 

Masa kelas-kelas rendah Sekolah Dasar  (umur 6  - 9 
atau 10 tahun)  

Masa kelas-kelas tinggi Sekolah Dasar (umur 9 
atau 10 - 12 atau 13 tahun) 

a. Adanya korelasi positif yang tinggi antara keadaan  
kesehatan pertumbuhan jasmani dengan prestasi 
sekolah. 

a. Adanya minat terhadap kehidupan praktis 
sehari-hari yang konkret, sehingga menimbulkan 
kecenderungan untuk membandingkan pekerjaan-
pekerjaan yang praktis.  

b. Adanya sikap yang cenderung untuk mematuhi 
peraturan-peraturan permainan yang tradisional. 

b. Sangat realistik, ingin tahu dan ingin belajar.  

c. Ada kecenderungan memilih sendiri.  
 

c. Menjelang akhir masa ini telah ada minat 
terhadap hal-hal dan mata pelajaran khusus. 

d. Suka membanding-bandingkan dirinya dengan anak 
lain. 

d. Membutuhkan orang dewasa untuk 
menyelesaikan tugas dan keinginannya, tapi 
setelah umur 11 th pada umumnya anak berusaha 
menyelesaikan tugasnya sendiri. 

e. Kalau tidak dapat menyelesaikan sesuatu soal, maka 
soal itu dianggapnya tidak penting.  

d. Anak memandang nilai raport asebagai ukuran 
yang tepat mengenai prestasi sekolah.  

f. Menghendaki nilai baik, tanpa mengingat apakah 
prestasinya memang pantas diberi nilai baik.  

e. Membentuk kelompok sebaya, biasanya untuk 
dapat bermain bersama.  

Peran Guru dalam Proses Pembelajaran 
Peran Guru sebagai pengelola proses belajar mengajar perlu memahami fungsinya dalam 
melakukan prosedur pembelajaran di sekolah dasar. Pemahaman aspek psikologis siswa  
seperti pada kajian di atas mengenai karakteristik perkembangan siswa perlu dipahami dan 
dijadikan dasar pertimbangan guru dalam merencanakan, melaksanakan den mengevaluasi 
proses dan hasil pembelajaran.  

2 : Nasution, 1995: 45 
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Secara khusus disebutkan lima fungsi guru, yaitu: sebagai model, perencana, pendiagnostik 
kesulitan belajar, manajer, pemandu dalam mencari sumber belajar.

1. Guru sebagai perencana (planning).  

3 

1. Guru sebagai model 
Artinya seorang guru sebagai sosok pribadi yang “digugu” dan “ditiru”. Guru perlu 

memiliki disiplin  pribadi baik secara intelektual, emosional dan kebiasaan. Disiplin intelektual 
dicapai guru setelah memiliki pengetahuan atau informasi, disiplin emosional memberikan 
kontrisbusi keseimbangan individu dan kestabilan belajar pada lingkungannya, dan guru perlu 
memiliki kualitas jiwa kepemimpinan. Upaya yang dilakukan guru untuk menjalankan fungsinya 
sebagai model ini adalah dengan melibatkan diri secara emosional dalam kelas. Hal ini akan 
membuat suasana kooperatif dan penuh keakraban, seperti siswa akan semakin dekat, tapi 
menaruh perhatian hormat pada guru. 

Dalam merumuskan rencana pembelajaran ada tiga aspek yang harus diperhatikan, 
yaitu: kepentingan siswa, ilmu, dan  masyarakat. Untuk menjalankan tugas pembelajaran guru 
dituntut untuk mampu merumuskan tujuan pembelajaran yang relevan dengan tujuan 
pendidikan di sekolah.  

2. Guru sebagai “penemu” kesulitan belajar siswa (diagnostician) 
Guru perlu menguasai kaidah-kaidah dan prosedur pelaksanaan evaluasi dalam 

pembelajaran sehingga memperoleh informasi tentang kemajuan (progress) peserta didik 
dalam mengikuti kegiatan pembelajarannya. Kesulitan belajar dalam pembelajaran perlu diatasi 
guna mencapai tujuan belajar yang diharapkan. Untuk itu, guru harus mampu dan memahami 
karakteristik kesulitan belajar yang dihadapi anak didiknya. Untuk itu, fungsi formatif 
merupakan salah satu yang dapat digunakan sebagai fungsi diagnostik kesulitan belajar siswa.  

3. Guru sebagai pengelola (manager) 

Guru dalam menjalankan tugasnya perlu memiliki kemampuan dalam mengelola 
lingkungan belajar yang kondusif atau sebagai seorang manajer.  Seperti halnya mengelola 
kelas, diantaranya mengatur aktivitas siswa, mengarahkan dan menyalurkan minat belajar 
siswa secara individu dan atau kelompok, dan melakukan pembuatan laporan administrasi 
proses dan hasil pembelajaran siswa.  

4. Guru sebagai pemandu dalam mencari sumber belajar (guide to resources):  

Dalam menjalankan perannya sebagai pemandu pencarian sumber belajar, guru dapat 
mengoptimalkan lingkungan  dan  sarana yang ada menjadi sumber bahan belajar. Sumber 
belajar yang perlu dipertimbangkan untuk digunakan sebagai sumber belajar di antaranya: 
guru, nara sumber, masyarakat, media, perpustakaan, dan sebagainya.  Untuk  memanfaatkan 
sumber belajar tersebut, guru dituntut pula untuk mampu menerapkan materi, metode, dan 
strategi belajar-mengajar yang tepat. 

3 : Curtis dan Bidwell (1976: 222) 
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Tujuan Pendidikan Seni 

Tujuan penyelenggaraan pendidikan seni berkaitan dengan pengembangan berbagai disiplin 
ilmu seni seperti seni rupa, tujuannya sebagai berikut : 

1. Tanggapan dan Ekspresi Personal 

Siswa dapat belajar dengan cara yang berbeda-beda untuk ; 

a. Membangkitkan gagasan-gagasan anak untuk ekspresi personal melalui seni  

b. Memperbaiki dan memodifikasi gagasan anak untuk ekspresi visual 

c. Menggunakan media untuk menyampaikan maksud ekspresi anak sendiri.  

2.  Kepedulian terhadap warisan artistik  

a. Membangkitkan gagasan untuk karya mereka  

b. Menggunakan kualitas-kualitas visual untuk ekspresi  

c. Menggunakan alat-alat dan Media 

d. Mempresepsikan dan mendeskripsikan Seni  

e. Menguji dan menilai karya-karya Seni 

3 . Kesadaran tentang Seni di Masyarakat  

a. Bentuk-bentuk seni yang asli  

b. Menggunakan kualitas visual untuk mengekspresikan kepercayaannya  

c. Menggunakan media untuk mengekspresikan nilai-nilai sosial  

d. Merasakan bentuk-bentuk visual yang ada di lingkungannya. 

e. Menginterpretasikan bentuk-bentuk visual sebagai ekspresi sosial  

f. Menilai bentuk-bentuk visual di masyarakat. 

Perspektif Masa Depan  

Aktivitas kreatif positif melalui Pendidikan seni Rupa yaitu untuk mengembangkan dan 
menggunakan pemikiran kreatif dalam pengambilan keputusan, pemecahan masalah, refleksi, 
sehingga memperoleh pengertian mendalam yang bersifat optimistik mencakup hal yang tak 
diduga atau diprediksi sebelumnya. Tanggapan dan Ekspresi Personal yang membangkitkan 
gagasan-gagasan anak, akan secara langsung membina pribadi anak yang mandiri dan 
kompeten di masa yang akan datang. Kemudian kepedulian anak terhadap warisan artistik dan 
kesadaran tentang Seni di Masyarakat akan mendukung masa depan kehidupan budayanya. 
Metode - metode yang dapat dipilih untuk melaksanakan  pendidikan seni rupa di Sekolah 
Dasar 
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Dalam pembelajaran seni rupa di sekolah dasar, ada beberapa metode dan teknik pembelajaran 
serta jenis-jenis kegiatan seni rupa yang cocok diberikan kepada anak sekolah dasar, 
diantaranya metode untuk pengajaran praktik, teori dan paduan antara keduannya. Metode-
metode tersebut bisa dibedakan atas metode yang mengutamakan keleluasaan tersalurkannya 
ekpresi atau metode yang lebih mengutamakan kebebasan individu, dan metode yang lebih 
mengutamakan perkembangan sosial anak-anak. Secara garis besar metode di bagi menjadi dua 
yaitu metode untuk pembelajaran teoritik dan metode untuk pembelajaran praktek 4

1. Pembelajaran Teori 

, yaitu : 

a. Pembelajaran ekspositorik : ceramah, Tanya jawab, dan demontrasi. 
b. Pembelajaran kegiatan kelompok : diskusi, diskusi panel, kerja kelompok, simulasi, 

bermain peran dan seminar. 
c. Pembelajaran berbuat : eksperimen, pengamatan, penelitian sederhana dan 

pemecahan masalah. 
2. Pembelajaran Praktek 

a. Pembelajaran praktek di sekolah 
b. Pembelajaran praktek di lingkungan kerja. 

Metode-metode khusus dalam mengajar pendidikan seni rupa di sekolah, diantaranya : metode 
menggambar langsung, metode Ekspresi Bebas, metode Kerja Cipta, metode Demonstasi-
Eksperimen, metode Mencontoh, metode Global dan Metode Kerja Kelompok. Serta metode 
kritik seni sebagai landasan mengapresiasi karya seni.  

1. Metode menggambar Langsung (Bentuk/model) 

Manfaatnya kegiatan ini:  

a. Untuk melatih siswa bekerja teliti dalam mengamati model atau benda yang akan 
digambar; 

b. Untuk melatih siswa dalam mencari posisi atau sudut pandang yang baik dari model 
atau benda yang akan digambar atau dibentuk. Diharapkan memilih suatu yang baik 
menjadi kebiasaan sehari-hari; 

c. Dengan model langsung benda, siswa dihadapkan pada kenyataan yang rasional 
sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang irasional  dari gambar yang 
ditiru; 

d. Melatih kepekaan rasa agar lebih sensitif terhadap keindahan sebab walau 
bagaimanapun menggambar benda langsung membutuhkan kepekaan rasa, 
perhitungan rasa yang cermat, tepat dan teliti.  

 

   4 : Sukmadinata (2004:269-270) 
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2. Metode global 
Metode global pada pendidikan seni rupa biasanya digunakan pada awal belajar 
menggambar bentuk. Tujuan  utama pengunaan metode ini adalah agar anak dapat 
menangkap bentuk keseluruhan dari bentuk model yang disediakan.

a. Metode global jenis silhuet ditinjau secara teknis dan psikilogis dipandang lebih mudah 
dari metode global dengan teknik kontur karena anak diminta untuk menangkap benda 
secara keseluruhan dengan mengabaikan bagian bagian detailnya. Metode global ini 
nampaknya cocok bagi siwa kelas yang sedang belajar pada tahap-tahap awal (kelas 
bawah). 

5 
Secara teknis penggunaan metode global ini dibagi dua, yaitu metode global dengan teknik 
silhuet dengan metode global dengan teknik kontur : 

b. Metode global jenis kontur lebih cocok bagi siswa, mahasiswa atau ahli gambar teknik 
yang sudah memiliki kemampuan motorik. Secara teknis metode ini penggambar 
dituntut untuk menangkap benda serara global dan menyederhanakannya dalam bentuk 
gambar-gambar dasar (geometris) yang dibuat dengan goresan garis. Selanjutnya 
gambar yang sederhana itu kemudian dikembangakan  untuk disempurnakan menjadi 
bentuk benda yang kompleks (detail) 
 

3. Metode Kerja Cipta 
 

Metode ini dapat diterapkan dalam kegiatan mencipta karya seni terapan atau 
kerajinan, dalam pelaksanaannya sebaiknya siswa ditunjang oleh keterampilan dasar 
dan menengah, dikarenakan metode kerja cipta merupakan keterampilan lanjut yang 
matang. 
Langkah-langkah metode ini sebagai berikut : 
a. Guru memberikan pengarahan yang berfokus pada kedudukan konsep dalam proses 

kelahiran suatu karya. 
b. Siswa mencoba menuangkan suatu konsep pada desain gambar 
c. Selama proses, guru memberi masukan atau saran kepada siswa 

 

4. Metode Demonstrasi-Eksperimen 
 

Metode demontrasi yaitu kegiatan guru memperagakan proses pembuatan karya seni 
rupa, misalnya cara melukis. Metode Eksperimen adalah siswa mencoba sendiri setelah 
memperhatikan peragaan dari guru ataupun mencoba dari idenya sendiri. 
 

5. Metode Mencontoh 
 

Metode ini dikhususkan pada kegiatan motorik. Metode ini banyak dilakukan di pusat-
pusat pembelajaran seni Zaman dulu, misalnya para cantrik biasanya dilatih para empu 
untuk meniru hasil karya gurunya, semakin mendekati kualitas hasil karya empunya, 
semakin baik para cantrik itu di dalam belajarnya. 
 

5  : (Garha, 1992) 
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6. Metode Group Work (Kerja Kelompok Jenis Paduan);  

Dalam kegiatan ini para siswa bekerjasama untuk menyelesaikan sketsa sebuah gambar 
besar yang sebelumnya telah dirancang oleh seorang temannya yang bertindak sebagai 
ketua kelompok sekaligus sebagai desainer. Dalam metode jenis ini jumlah anggota biasa 
genap atau ganjil. Pembagian tugas berikutnya adalah sebagai berikut: 

- Setelah siswa terbentuk menjadi sebuah kelompok, anggota kelompok menunjuk salah 
seorang anggotanya yang memiliki kemampuan menggambar untuk merandang gambar 
yang akan dibuat; 

- Setelah sketnya selesai, ketua kelompok bertugas untuk mengatur serta memberikan 
penjelasan tentang tugas anggota kelompoknya; dan  

- Selama anggota kelompok bekerja ketua tetap mengawasi dan ikut terlibat dalam 
menyelesaikan tugasnya. 

4. Metode Collective Painting (Kerja Kelompok Jenis Kumpulan) 

Perbedaaan antara metode kerja kelompok jenis padauan dengan jenis kumpulan adalah 
jumlah anggota harus genap dan pembagian tugas-tugas anggota kelompoknya. 
Pelaksanaan metode ini adalah: 

- Setelah kelompok terbentuk, kertas-kertas kecil yang ukurannya sama  sesuai dengan 
banyaknya jumlah anggota kemudian disatukan (direkat sementara dengan solatif); 

- Setelah kertas terbentuk, ketua kelompok membuat rancangan sket sesuai dengan 
rendana gammbar yang disepakati bersama; 

- Kemudiaan kertas yang sudah digambari tersebut dibagikan kembali kepada anggota 
kelompok untuk dikerjakan berdasarkan tugas masing-masing; 

- Setelah masing-masing anggota menyelesaikan tugasnya, kertas kerja mereka kemudian 
ketua dan angota kelompok menggabungkan karyanya sesuai denganb  rancangan sket 
semuala menjadi sebuah gambar yang ukurannya besar; 

- Pada bagian tahap akhir, ketua dan anggota kelompok mengoreksi gambar agar gambar 
yang dibuat oleh anggota kelompok menjadin satu kesatuan yang utuh baik goresan 
garis, bentuk, bidang, warna dan sebagainya. 
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Abstract 
Education reformation and revolution essentially does not have any difference at all, both of 
them have the same meaning that is to develop new education sistem to create human capital 
that equivalence with global challenge, which demands high interdisipliner, integrity, fleksibility 
and competency. Therefore, the future school according to book of The Learning Revolution 
(2000), require 4 models of curriculum; 1) Self Developing Curiculum. 2) Life Skill Curriculum, 
3) Study to learn and learn to think in pleasant state, and 4) Contextual Curriculum is subject of 
study which bounded by particular theme. 
Therefore, educational reformation does not necessarily argued to educational revolution, 
because reformation is like a tool to achieve the sosial revolutionary goal’s as describe by Rosa 
Luxemburg, a germany revolusionary  woman. 
According to Badawi, the former Malaysian Prime Minister, Education revolution is needed to 
ensure that the aspiration to instill a new performance culture in the public and private sectors is 
not crippled by our inability to nurture a new kind of human capital that is equal to the tasks and 
challenges ahead. 
 
Key words: Education Reformation, Education revolution, Jihad Education. 
 
 
 Pendahuluan 
 Seorang penerima hadiah Nobel  Ahmed Zewail menganggap bahwa revolusi pada masa 
kini sebagai revolusi pendidikan atau jihad pendidikan (education jihad) yakni perubahan          
ke arah pencapaian keunggulan pendidikan dalam bidang literasi dan sains modern (Zewail, 
2004).  Perspektif revolusi dalam pandangan seorang muslim tersebut memperoleh sambutan 
dari berbagai tokoh negara, semisal Abdullah Ahmad Badawi (dalam Dzulkifli Abdul Razak, 
2004) semasa menjadi PM Malaysia mengatakan, “ Saya percaya kita memerlukan  revolusi 
pendidikan untuk memastikan aspirasi kita menampilkan kebudayaan yg baru di sektor publik 
dan swasta dan tidak dilumpuhkan oleh ketidakmampuan kita untuk menciptakan modal manusia   
baru yang seimbang antara tugas dan tantangan ke depan).  Memang sudah lama disadari bahwa 
pendidikan sedang mengalami perubahan yang cepat dan universal, bahkan majalah The 
UNESCO Courier (1972) menyipatkan perubahan yang berlaku dalam sains pendidikan pada 
abad terakhir sangat berpengaruh dan revolusioner. 
 Demikian pula Jepang, walaupun sebagai negara maju tetap melakukan perubahan 
pendidikan yang dirancang dengan cermat oleh National Comission of Educational Reform pada 
tahun 2000 sebagai reformasi ketiga sistem pendidikan. Reformasi pendidikan Jepang kedua 
berlangsung pasca Perang Dunia II sebagai kelanjutan Restorasi Meiji yang merupakan awal 
modernisasi pendidikan. Fokus reformasi pendidikan Jepang adalah peningkatan kualitas tenaga 
pendidik tingkat pendidikan dasar dan menengah sebagai jawaban atas tuduhan ketidakmampuan 
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guru dalam mengantisipasi cepatnya perkembangan masyarakat Jepang dan dunia serta 
dinamisnya perubahan ekonomi dan politik Jepang. Belum lama ini, Australia juga mengadakan 
pembaharuan pendidikan melalui tiga proyek penelitian longitudinal (Pruductive Pedagogies, 
The New Basics Project, dan Rich Taks Project) yang menghasilkan Blueprints yaitu kerangka 
kurikulum, penilaian dan pedagogik  produktif  yang inovatif. Pedagogik produktif merupakan 
istilah yang diberikan kepada model multidimensional dalam praktik pembelajaran di kelas yang 
memadukan suatu tampilan strategi mengajar yang menunjang lingkungan kelas, mengakui 
perbedaan (gender, latar belakang budaya, ras dsb.). Dengan demikian pendidikan telah berperan 
sebagai cara untuk  “menghadapi”  identitas baru pelajar, dalam aspek sosial, ekonomi, tempat 
kerja baru, teknologi baru serta komunitas yang berbeda dan budaya baru yang rumit (Hartati, 
2009). 
 
Reformasi Pendidikan di Indonesia 
 Bagaimana dengan negara kita? Reformasi pendidikan yang telah digulirkan  hampir  
satu dasawarsa, yang ditandai dengan  lahirnya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional dan UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen masih jauh mencapai 
sasaran. Tengok saja masalah guru, datanya tidak akurat, jumlah sangat besar (diperkirakan 
2.783.321 orang), belum berkualifikasi S1= 63,1%, distribusi tidak merata, kompetensi 
kependidikan dan ICT rendah, desentralisasi pengeloaalan guru yang tidak lancar,  banyaknya 
guru yang akan pensiun berkisar 300.000 pada tahun 2010-2015, sertifikasi pendidik tersendat-
sendat juga korelasi antara sertifikasi guru dengan profesionalisme dan peningkatan mutu 
pembelajaran dikategorikan rendah (Koswara, dkk).  Masalah siswa juga banyak yang belum 
tuntas, seperti wajib belajar,  angka putus sekolah,  jumlah yang meneruskan sekolah , dan 
UANSBN yang setiap tahun bermasalah. Semua ini perlu ditata dengan cermat, apapun namanya 
apakah reformasi ataupun revolusi, sebab terbukti negara-negara yang melakukan perubahan 
memiliki jaminan mutu pendidikan yang berkontribusi pada kemajuan negara. 
 Perubahan sistem pendidikan meskipun sulit diraih dan begitu ambisius dan memakan 
waktu, walau bagaimanapun harus kita lakukan dengan mulai perubahan mind set. Keengganan 
atau kurang arif dalam melakukan perubahan merupakan penghalang kemajuan sekaligus 
diskriminatif pendidikan yang sangat ditabukan dalam sistem pendidikan modern. 
 Pertanyaannya bagaimana kita mulai berubah? Beberapa ahli  bahkan UNESCO sepakat   
tentang perlunya perubahan paradigma pendidikan. Pendidikan adalah hak semua orang dan 
untuk kebaikan semua orang. Dengan demikian diharapkan pemangku pendidikan akan lebih 
bertanggung jawab dan jauh dari komersialisasi dan eksploitasi pendidikan. Kedua sosialisasi 
Renstra, visi, misi institusi pendidikan. Ketiga melaksanakan & mengawasi standar pendidikan. 
Keempat memanfaatkan kepelbagaian (diversity) untuk menyokong dan merekayasa kemajuan 
institusi. Kelima, mengembangkan kemampuan dasar skolastik murid melalui pembelajaran yang 
menyenangkan, penuh kasih sayang dan pemanfaatan ICT. Keenam melatih atau serifikasi guru 
agar professional. Ketujuh mengembangkan pedagogi praktis dan etnopedagogi agar mampu 
merespon era global dengan tetap berbasis nilai, filosofi dan budaya bangsa. 
 
 
 
Kesimpulan 
 Dari paparan di atas, sejatinya tidak ada perbedaan hakiki antara reformasi dan revolusi 
dalam pendidikan. Makna keduanya sama yaitu pembentukan sistem pendidikan baru untuk 
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menghasilkan modal insan (human capital) yang setaraf dengan tantangan zaman, yaitu  
globalisasi yang menuntut interdisipliner, integritas, fleksibelitas dan kompetensi yang tinggi. 
Dengan demikian sekolah masa depan menurut buku The Learning Revulution (2000), 
selayaknya memadukan 4 model kurikulum: 1) Kurikulum pengembangan pribadi, seperti rasa 
bangga diri dan pembentukan keyakinan diri. 2) Kurikulum keterampilan hidup, seperti 
penyelesaian masalah secara kreatif dan manajemen diri. 3)Kurikulum belajar untuk belajar dan 
belajar untuk berpikir dalam suasana gembira, dan 4) Kurikulum isi, yaitu materi pelajaran 
dengan diikat tema-tema tertentu. 
 Dengan demikian reformasi pendidikan tidaklah perlu dipertentangkan dengan revolusi 
pendidikan, karena reformasi ibarat sarana untuk mencapai tujuan revolusi  sosial seperti kata 
Rosa Luxemburg seorang revolusioner wanita Jerman. Para birokrat tidak perlu pula khawatir 
dengan istilah tersebut, sebab pada hakikatnya revolusi merupakan suatu loncatan kualitatif 
menuju tingkat perkembangan sosial yang lebih tinggi (Jalaludin Rahmat, 1999). Bagi kalangan 
kampus, tentu saja bukan hal yang aneh apabila menganggap universitas  bukanlah 
penyelenggara birokrasi, karena universitas pada hakikatnya  adalah pemegang amanah 
masyarakat, agen perubahan, tempat penyemaian,  penyebaran dan pelestrarian ilmu,  sekaligus 
sebagai tempat yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan 
meningkatkan peradaban bangsanya. Demokrasi sosial dan demokratisasi pendidikan selayaknya 
melandasi segala kegiatan kampus (universitas) sehingga perubahan merupakan sebuah 
keniscayaan, bukan suatu pilihan (seperti pada iklan TV), dan merekayasa kampus ke arah yang 
lebih baik dan bermartabat merupakan tugas semua pihak dari MWA, senat, rektor, para 
professor, dosen, staf administrasi dan mahasiswa. Dan yang lebih penting perubahan itu terus-
menerus. Istilah revolusi pendidikan yang dicetuskan pada awal tulisan ini selayaknya dilihat 
dari berbagai dimensi, yaitu dimensi moral, sosial, intelektual, budaya, ilmu, ekonomi,  dan 
politik. 
 Hal ini sesuai dengan peran sosial universitas yang dideklarasikan dalam konferensi 
pendidikan tinggi di Barcelona (2004), antara lain: 1) Pembangunan budaya, sosial, ekonomi dan 
politik. 2) Merespon terhadap keperluan masyarakat dalam bentuk layanan ilmu pengetahuan. 3) 
Membangun pemikiran kritis warga negara. 4) Membangun SDM tingkat tinggi. 5) Mengekalkan 
nilai-nilai masyarakat dan menghormati nilai-nilai lain. 6) Memperluas akses dan pencapaian di 
perguruan tinggi. 7).Meningkatkan penelitian kemasyarakatan. 8). Meningkatkan dialog antara 
budaya dengan sains. 8).Melaksanakan program pengentasan kemiskinan, menyiapkan lapangan 
kerja dan wirausaha. 9) Mengusahakan kerja sama antara pendidikan dasar dan pendidikan 
menengah. 10) Meninjau pengaruh kemajuan universitas terhadap masyarakat. 
 
Penutup 
 Dari uraian di atas, sekiranya reformasi bahkan revolusi pendidikan dilaksanakan akan 
memberi dampak, bukan hanya  pada kemajuan sektor pendidikan tetapi pada berbagai lini 
kehidupan bangsa. Dan kata “ revolusi” bukan lagi sesuatu yang  garang-mencekam, melainkan 
perubahan alamiah yang suci,  santun, toleran, ikhlas, intelek, jihad fi sabilillah, berbasiskan 
nilai, filosofi dan budaya bangsa; guna membangun masyarakat  yang  berpengetahuan, 
progresif, berperadaban  dan bermartabat. 
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Abstrak 
 
Dosen sebagai seorang pendidik dan pembelajar sejati perlu memiliki sumber 
kepemimpinan yang baik sehingga dia mempunyai kemampuan untuk bekerja sama 
dengan dosen yang lain sebagai teman sejawatnya. Pembinaan dan bimbingan yang 
dilakukan dosen terhadap mahasiswa akan dapat diterima dengan baik apabila dosen 
tersebut memiliki kepribadian yang baik sehingga dosen dapat  bergaul dengan para 
dosen lain dengan perasaan yang tenang, aman, akrab, saling membantu satu sama lain. 
Dalam upaya menciptakan situasi seperti itu memerlukan usaha yang sungguh-sungguh 
dan waktu yang banyak. Dengan  dibekali oleh kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh 
dosen seperti kepribadian yang baik, memiliki komitmen, moralitas, dan motivasi kerja 
diharapkan dosen dapat membina dan membimbing mahasiswa menjadi calon guru yang 
professional dan handal dalam persaingan yang global seperti sekarang ini. 
 

Pendahuluan 
Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 48/Dj-Kep-1983 
tertanggal 6 Juni 1983 dijelaskan bahwa beban tugas dosen dinyatakan dengan Ekivalensi 
Waktu Mengajar Penuh (EWMP) yang setara dengan 371/2 (tiga puluh tujuh setengah) jam 
kerja dalam seminggu, yaitu jam kerja wajib seorang pegawai negeri sebagai imbalan 
terhadap gaji dan tunjangan lain yang menjadi hak diterima dari negara. EWMP dosen 
tersebut setara dengan 121/2 (dua belas setengah) sks dan dihitung setiap semester dengan 
pengertian satu sks setara dengan 3 jam kerja per minggu selama satu semester atau satu 
sks setara dengan 50 jam kerja per semester. Untuk mencapai sejumlah jam yang 
dipersyaratkan dalam SK tersebut dosen dapat melakukan kegiatan pendidikan/pengajaran, 
penelitian dan pengembangan ilmu, pengabdian pada masyarakat, pembinaan sivitas 
akademika dan administrasi/manajemen.  
 
Peran, Tugas dan Tanggung Jawab Dosen 
Tugas utama dosen, sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam SK di atas,  adalah 
melakukan pendidikan dan pengajaran, melaksanakan penelitian, dan melakukan 
pengabdian pada masyarakat sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukannya setara dengan 
121/2 

1. melaksanakan program kerja sesuai dengan rencana. 

(dua belas setengah) sks.   
Pendidikan dan pengajaran yang dilakukan dosen meliputi kegiatan-kegiatan 

berikut. 

2. Mempersiapkan bahan-bahan perkuliahan 
3. Memberi atau membantu perkuliahan, responsi, tugas, ujian, evaluasi, penilaian 
4. Menjadi pembimbing, sponsor, ko-sponsor dalam penyusunan skripsi, tesis, 

disertasi. 
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5. Menjadi penguji dalam sidang 
6. Membimbing, dan membantu pelaksanaan praktikum di laboratorium, bengkel 

kerja atau di lapangan 
7. Membuat laporan kegiatan 
8. Menyampaikan orasi ilmiah (Pedoman Akademik, UPI, 2002:68). 
 
Sementara kegiatan penelitian yang mesti dilakukan oleh dosen mencakup 

kegiatan-kegiatan  berikut. 
1. melakukan penelitian ilmiah 
2. menghasilkan penelitian dan karya ilmiah 
3. penulisan buku ajar 
4. membimbing penelitian untuk persiapan penulisan skripsi, tesis. 
5. Memimpin/berpartisipasi aktif dalam seminar, serta pertemuan ilmiah lainnya 
6. Membimbing penelitian untuk menjurus ke spesialisasi dan membimbing 

pembuatan laporan ilmiah 
7. Asisten penelitian dalam persiapan skripsi (Pedoman Akademik, UPI, 2002:68). 

 

Sedangkan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang seyogyanya dilakukan 
dosen mencakup kegiatan-kegiatan berikut. 

1. Pembinaan institusional dan kader ilmiah 
2. Merancang kebijakan dan rencana induk akademis 
3. Merancang dalam kebijaksanaan dalam keseluruhan rencana induk (akademik, 

dan fisik) 
4. Pemegang otoritas dalam bidang spesialisasinya 
5. Merencanakan dan melaksanakan program pembentukan/pembinaan kader 
6. Membantu masyarakat dengan memberikan penyuluhan dan pelaksanaan hasil 

penelitian (Pedoman Akademik, UPI, 2002:68-69). 
 
Selain melaksanakan tugas pokok seperti yang dirinci di atas, dosen juga 

mempunyai peran dalam melakukan (1) pembimbingan kepada mahasiswa, (2) 
membangkitkan motivasi kepada para mahasiswa, dan (3) menjai suri tauladan yang baik 
bagi model perilaku mahasiswa sehari-hari. 
 
Persyaratan Dosen (PGSD) 
 Untuk menjadi dosen di perguruan tinggi, seseorang  mesti memiliki kualifikasi 
dan persyataran tertentu karena tenaga akademik atau dosen merupakan ujung tombak 
dalam penyelenggaraan program pedidikan. Khusus untuk tenaga dosen Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar (PGSD) menjadi lebih spesifik untuk dapat memberikan layanan 
pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan pengalaman belajar calon guru sekolah dasar, 
maka persyaratan dan kualifikasinya mesti sesuai dengan karakteristik pendidian caon guru 
sekolah dasar. Secara fungsional, dosen PGSD merupakan model bagi calon guru sekolah 
dasar yang masa depan sehingga kemampuan, sikap, dan perilaku keseharian dosen PGSD 
harus mencerminkan sosok guru sekolah dasar yang professional dan handal. 

Sedangkan kualifikasi dan jumlah tenaga dosen PGSD sebaikanya mesti memenuhi 
persyaratan  dan kualifikasi: (1) Berpendidikan minimal S-2, dengan tambahan keahlian 
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bidang ke-SD-anm (2) Lulusan program kependidikan, kependidikan bidang studi atau 
non-kependidikan bidang studi yang sesuai dengan kebutuhan kurikulum Program  PGSD, 
(3) Memiliki pengalaman mengajar di SD minimal 1 (satu) tahun, atau mempunyai 
penugasan mengajar di SD secara periodik dalam blok waktu tertentu secara 
berkelanjutanm (4) Menguasai berbagai program komputer yang berkaitan dengan olah 
kata dan data yang diperlukan untuk membuat karya ilmiah (termasuk laporan penelitian) 
yang bermanfaat untuk peningkatan kinerja profesional dan karier kepegawaiannya, serta 
untuk pengembangan pendidikan pada umumnya, (5) Menguasai bahasa Inggris yang 
memadai untuk kepentingan pengembangan keilmuan., (6) Melaksanakan tugas mengajar 
sesuai dengan ketentuan Ekuavalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP), yaitu setara 
dengan 12 sks per semester, termasuk untuk kegiatan penelitian dan pengabdian pada 
masyarakat (SK Dirjen Dikti No. 48/Dj-Kep-1983), (7) Berperan sebagai agen pembaharu 
(agent of change and innovation) dalam peningkatan kualitas pendidikan guru SD sesuai 
dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, (8) Berupaya untuk selalu memperbaharui 
(update) kemampuan, keterampilan, dan sikap secara sinergis dalam pengembangan bahan 
ajar, wawasan kependidikan-keguruan, dan penghayatan ke-SD-an, dan (9) Berkolaborasi 
secara harmonis dengan lembaga SD dan guru SD dalam melaksanakan berbagai kegiatan 
peningkatan kualitas calon guru SD, misalnya melalui kegiatan penelitian tindakan kelas, 
pelaksanaan program pengalaman lapangan, dan peningkatan pembelajaran di SD. 

 
Kepribadian Dosen (PGSD) 
 Sumber "power" seorang dosen baik ditinjau dari perspektif organisasi maupun 
ditinjau dari perspektif individu adalah bahwa dosen itu mempunyai beberapa sumber 
power yang dapat mempengaruhi dan menggerakkan mahasiswa untuk dapat 
melaksanakan tugas-tugas sebagai mahasiswa menjadi calon pemimpin generasi penerus 
bangsa. 

Sumber power yang merupakan milik organisasi atau lembaga adalah legitimate, 
reward dan coercive. Sumber power yang merupakan milik individu atau perorangan 
adalah expert dan referent. Sedangkan information power dan connection power bisa 
dikatagorikan ke dalam milik organisasi maupun juga ke dalam milik individu atau 
perorangan. 

Dosen dapat dikatakan sebagai seorang pendidik apabila secara hukum sudah 
menyandang sumber legitimate power yang diberikan pihak berwenang kepada dosen 
tersebut untuk melakukan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan secara formal. Dosen 
dapat melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang harus 
dijalankannya. Dosen tersebut juga secara otomatis akan menyandang sumber power yang 
lain terutama sumber power yang merupakan milik organisasi yaitu reward dan coercive 
power ketika ia menyandang surat pengangkatan sebagai dosen dari pihak yang 
berwenang.  . 

Dosen sebagai seorang pendidik mempunyai power yang dapat mempengaruhi 
mahasiswa  untuk melakukan tugas-tugas yang menjadi kewajiban mereka dalam 
pencapaian tujuan-tujuan pendidikan baik tujuan pendidikan jangka pendek maupun tujuan 
pendidikan jangka panjang. Di dalam pencapaian tujuan-tujuan tersebut dosen harus 
mempunyai sumber power yang dapat mempengaruhi mahasiswa. Sumber power yang 
harus dimiliki dosen tersebut adalah keahlian di dalam menjalankan tugas-tugasnya serta 
memiliki kepribadian yang baik sehingga dapat dicontoh oleh mahasiswa.  
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Keahlian dan kepribadian dosen diharapkan mampu untuk lebih menyadarkan 
mahasiswa sebagai pembelajar di dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehingga 
diharapkan pencapaian tujuan-tujuan sebagai mahasiswa dapat terlaksana dengan lebih 
berhasil terutama dalam hal kegiatan belajarnya untuk menggapai cita-citanya.  
 
 Program studi (PGSD) sebagai lembaga pendidikan formal hanya akan dapat 
terlaksana dengan efektif dengan adanya sumber daya dosen yang memadai. Untuk itu 
kehadiran dosen di dalam setiap perkuliahan menjadi sangat penting di dalam rangka 
pencapaian tujuan institusional program studi di dalam menghasilkan calon-calon guru 
sekolah dasar yang professional dalam mengawal pencapaian kompetensi setiap 
matakuliah. 
 Seorang dosen di dalam melaksanakan kegiatannya harus memiliki kemampuan di 
dalam mempengaruhi, memberikan motivasi, mengajak, menggerakkan dan 
mengikutsertakan mahasiswa dalam proses pendidikannyasupaya kegiatan-kegiatan 
perkuliahan dapat berjalan dengan baik ke arah pencapaian tujuan yang telah dicanangkan 
sebelumnya. Tanpa kemampuan itu mustahil dosen akan mampu membawa dan membina 
mahasiswa ke arah pencapaian tujuan-tujuan itu. Sebab, salah satu bidang garapan yang 
harus dilakukan dosen, 

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dosen melibatkan faktor-faktor lain dalam 
proses pendidikannya. Salah satu faktor tersebut adalah mahasiswa agar siswa 
mendapatkan dan mengalami perubahan dalam bidang pengetahuan, pengalaman, sikap, 
maupun nilai yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan hidup di masyarakat kelak 
sebagai calon guru. 
  Dosen sebagai seorang pendidik dalam menjalankan tugasnya tidak saja 
mengandalkan faktor kemampuan dalam bidang pengetahuan melainkan keseluruhan 
aspek pribadinya turut juga berpengaruh dalam upaya untuk  berhubungan dengan 
mahasiswa yang menjadi tanggung jawabnya. 

Sebelum memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap mahasiswa, dosen perlu 
menyadari dirinya sebagai pribadi seorang dosen karena dengan mengenal dirinya terlebih 
dahulu dia akan dapat membina diri orang lain dalam hal ini adalah para mahasiswa. 
Kepribadian seseorang dipengaruhi oleh faktor terbesar dalam dirinya serta faktor lain 
yang pengaruhnya amat kecil. Oleh karena itu, sebagai dosen harus dibekali faktor-faktor 
yang berkaitan dengan intelegensi, bakat dan minat. Sedangkan faktor lainnya adalah 
pendidikan, pergaulan dan kebiasaan-kebiasaan. 

Kata "personality" dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa latin "pesona" yang 
berarti topeng yang dipakai oleh pemain sandiwara termasuk juga peran yang 
dimainkannya yang menggambarkan prilaku, watak atau pribadi seseorang. Sebenarnya 
manusia dalam kehidupannya sehari-hari tidak selalu membawakan sebagaimana adanya 
melainkan menggunakan tutup muka, maksudnya adalah untuk menutupi kelemahannya, 
atau ciri-cirinya yang khas supaya tindakannya dapat diterima oleh masyarakatnya. Sejalan 
dengan maksud itu Miftah Toha (1983) mengemukakan bahwa “pimpinan yang selalu 
tampil dengan kepribadiannya yang jujur, satu kata dengan perbuatan, taat pada agama, 
loyal pada undang-undang negara, sederhana gaya hidup dan tutur katanya, atau 
mementingkan kepentingan orang banyak daripada kepentingan sendiri..." (h. 329). 

Dosen yang juga menggunakan topeng seperti itu akan dapat diterima oleh para 
mahasiswa sehingga dengan demikian semua kegiatan mahasiswa akan mengarah kepada 
tujuan yang telah ditetapkan.  
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Kepribadian menurut G. W. Aliport yang dikutip oleh Agus Sujanto dkk. (1986) 
dijelaskan bahwa 'personality is the dynamic organization within the individual of those 
psychophysical system, that determines his unique adjusment to his environment' (h. 11). 
Pengertian tersebut mengandung arti bahwa kepribadian adalah suatu organisasi 
psichophysis yang dinamis daripada seseorang yang menyebabkan ia dapat menyesuaikan 
diri dengan lingkungannya. 

Untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dimana Seseorang di mana 
berada akan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sebaiknya menggunakan topeng 
yang sesuai dengan lingkungan tersebut sehingga ia dapat diterima sebagai anggota 
lingkungan itu. 
 
Komitmen, Moralitas, dan Motivasi dalam Mengemban Tugas sebagai Dosen (PGSD) 
Motivasi didefinisikan sebagai “the set of processes that arouse, direct, and maintain

 

 
human behavior toward attaining a goal” (R.A Baron & J. Greenberg. 1990:75). Definisi 
motivasi seperti yang dijelaskan di atas dapat diilustrasikan sebagai berikut. 

 Arousal                                                           Direction  Maintenance 

 

 

 

Arousal: the drive behind behavior, the energy behind our actions. 
Direction: People make choices about how to meet their goals 
Maintaining: behavior directed toward meeting a goal. 
 

Gambar Komponen Motivasi (R.A Baron & J. Greenberg. 1990:65). 
 

Kata Moralitas (Morality), menurut The Collins Concise of The English Language, 
1990:738, artinya “1. the quality of being moral. 2. conformity, or degree of conformity to, 
conventional standards of moral conduct. 3. a system of moral principles”. Sedangkan kata 
Moral  menurut kamus yang sama artinya adalah “1. concerned with or relating to human 
behavior, esp. the distinction between good and bad or righ and wrong behaviour. 2 
adhering to conventionally accepted standards of conduct. 3. based on a sense of right and 
wrong according to conscience”. Sementara kata “Morale” artinya “the degree of mental or 
moral confidence of a person or group”.  
 Definisi yang menjelaskan pengertian seperti yang dijelaskan di atas juga 
disampaikan oleh Poespoprodjo yang mempaparkan bahwa moralitas adalah suatu 
kebenaran atau kesalahan yang dilakukan manusia mencakup perbuatan baik buruknya 
manusia. Istilah moral seringkali juga diidentikkan dengan ahlak yang berasal dari bahasa 
Arab  yang artinya perangai, adat, tabiát atau sistem perilaku diperbuat manusia. Dengan 
demikian orang yang berahlak adalah orang yang berkonotasi positif yang seringkali 
dikatakan orang yang baik . 

 
     need 
 

Drive Behavior 
 

 
 
Goal 
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Arti komitmen (commitment), menurut kamus The Collins Concise of The English 
Language, 1990 halaman 224 adalah “1. the act of committing or pledging. 2. the state of 
being committed or pledged. 3. an obligation, promise, etc. that restricts preedom of 
action” 

Menurut buku yang ditulis oleh R.A Baron & J. Greenberg. (1990) yang berjudul 
“Behavior in Organizations: Understanding and managing the human side of work” 
dijelaskan bahwa orang yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasinya 
adalah orang yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut: “(1) strong acceptance of the 
organization’s goal and values, (2) willingness to exert effort  on its behalf, and (3) a 
strong desire to remain within the organization”(p. 173-174).   

Faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen terhadap organisasi dijelaskan juga 
oleh  R.A Baron & J. Greenberg. (1990:174-175) sebagai berikut. 

1. organization commitment is affected by several aspects of jobs themselves. The 
higher the level of responsibility and autonomy connected with a given job, the less 
repetitive and more interesting it is, the higher the level of commitment expressed 
by the persons who fill it. On the other hand, the fewer promotional opportunities, 
and the greater the tension and ambiguity associated with a job, the lower the level 
of commitment it tends to generate, 

2. organizational commitment is affected by the existence of other employment 
opportunities. The greater the perceived chances of finding another job and the 
greater the desirability of such alternatives, the lower an individual’s commitment 
to be. 

3. organizational commitment is also affected by several personal characteristics. 
Older employees; those with tenure or seniority, and those who are satisfied with 
their own level of work performance tend to report higher levels of organizational 
commitment than others. In the past, it was often suggested that woman 
demonstrate lower levels of commitment than men. 

4. organizational commitment is strongly affected by several factors relating to work 
settings generally. The more satisfied individuals are with their supervisors, with 
the fairness of performance appraisals, and the more they feel that their 
organization cares about their welfare, the higher their level of commitment. 

 

Pertanyaan-pertanyaan 
1. Kenapakah seseorang diangkat dan ditempatkan untuk menjadi dosen? Faktor-faktor 

atau sumber-sumber  apakah yang menyebabkan seseorang diangkat menjadi dosen? 
2. Apakah mengajar identik dengan mendidik? Bagaimanakah peranan dosen pada masa 

lampau, peranan dosen masa globalisasi seperti sekarang ini? 
3. Sifat-sifat kepribadian bagaimanakah yang perlu dimiliki dan ditunjukkan oleh seorang 

dosen dalam kaitannya dengan pembinaan para mahasiswa?  
4. Mengapakah para dosen perlu dibina dan diarahkan oleh pimpinan? Maksud apakah 

yang terkandung di dalam pembinaan para dosen itu? 
 

Asumsi-asumsi  
1. Seseorang akan diangkat menjadi dosen oleh yang pihak yang berwenang karena 

memiliki persyaratan-persyaratan kepegawaian tertentu yang terpenuhi. Selain itu 
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faktor yang cukup menentukan adalah juga guru tersebut memiliki "power", entah itu 
expert, referent, economic, connection  atau pun information power. 

Expert power yang dimiliki oleh seorang dosen dapat menyebabkan dosen tadi 
diangkat menjadi pimpinan program studi pada suatu lembaga pendidikan karena 
memang dosen itu mempunyai keahlian untuk melakukan tugas itu. Demikian pula 
dengan referent power yang dimiliki oleh dosen akan dipertimbangkan untuk menjadi 
pimpinan program studi. 

Connection power pun memainkan peranan yang tidak sedikit dalam masalah 
pengangkatan guru menjadi kepala sekolah. Ada pepatah yang berkembang di 
masyarakat bahwa pohon kacang panjang akan cepat naik merambat ke atas apabila 
diberikan "turus" dan apabila tidak pohon itu akan "ngayapak" saja di bawah. 
Demikian pula dengan seorang guru yang mempunyai banyak kerabat dekat akan cepat 
menjadi kepala sekolah. Paling tidak nasibnya akan berbeda dengan yang tidak 
mempunyai kerabat. 
 

2. Idealnya dosen identik dengan pendidik akan tetapi kenyataannya tidaklah demikian. 
Menjadi seorang pendidik merupakan tugas yang berat maka peranan dosenu dan 
pendidik tidak selalu identik. Begitu pun pendapat Paturagi Parawansa & Ambo Enre 
(1988) bahwa 'dalam kehidupan sehari-hari ialah orang yang pekerjaannya 
mengajarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan tertentu' (h. 15). 
Sedangkan pendidik dalam arti sempit ialah 'orang yang pekerjaan sehari-hari 
membantu perkembangan dan pemantapan pribadi manusia' (h. 15). 
      

3. Masyarakat yang berada di kota-kota besar berasal dari berbagai daerah, 'tata nilai' 
yang dimiliki dan dianut anggota masyarakat yang satu dengan yang lain tidaklah 
sama. Masing-masing anggota masyarakat perkotaan tersebut memiliki keunikan dan 
kekhasan tertentu pula, berbagai informasi yang datang dari penjuru dunia mudah 
didapatkan dengan kemungkinan bahwa informasi yang diperoleh dan dimiliki 
mahasiswa jauh lebih muktahir daripada informasi yang dimiliki dosen (apabila 
dosennya bukan merupakan seorang pembelajar yang sejati), dosen tidak 
mempersiapkan secara khusus dalam mengajar karena berbagai kesibukan yang amat 
menyita dalam mencari tambahan income untuk dapat memenuhi tuntutan supaya 
kebutuhan kehidupan ekonomi keluarga (anak-anak dan istri) yang jauh melambung 
sementara gaji belum dapat memenuhi tuntutan seperti itu, dan berbagai faktor lain, 
Faktor-faktor di atas akan dapat mempengaruhi tugas dan peran dosen dalam terutama 
dalam melaksanakan perkuliahan dengan baik.  

Sejak dulu guru atau dosen dipandang oleh berbagai pihak sebagai orang yang 
dapat dipercaya perkataannya (digugu) dan diteladani prilakunya. Karena masyarakat 
pada masa itu masih seragam walaupun terdapat perbedaan tetapi perbedaan itu masih 
relatif kecil dan bahan ajar yang dikuasai dosen pun masih belum populer. Dengan 
demikian dosen pada masa itu, dianggap orang yang paling benar oleh mahasiswa 
terutama dilihat dari segi ilmu dan tekonologi atau keterampilan yang dimiliki dosen. 
Masyarakat dewasa ini terutama di kota-kota besar, sesuai dengan uraian di atas satu 
sama lain berbeda bentuk "tata nilai" yang dimilikinya. Konsekuensinya, tidak semua 
perilaku dosen dapat ditiru oleh mahasiswa. Kenyataan ini lebih dipertegas oleh 
pendapat Paturagi Parawansa & Ambo Enre (1988) yang menyatakan bahwa, Guru 
hanya dapat mengharuskan siswa meniru perilakunua yang sesuai dengan butir-butir 



143 
 

pengamalan pancasila. Bahkan guru diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan 
norma-norma budaya masyarakat, barulah dia dapat mengharapkan siswa 
mencontohnya (h. 16). 

  
4. Supaya dapat membina dosen, pimpinan prodi hendaknya memiliki kepribadian yang 

lebih dari para dosen. Dengan kelebihan yang dimilikinya diharapkan, pimpinan prodi 
dapat mengembangkan kemampuan yang ada terhadap para dosen. Adapun kelebihan-
kelebihan yang seyogyanya perlu  dimiliki pimpinan prodi adalah (1) memiliki 
kesehatan jasmani dan rokhani yang baik; (2) berpegang teguh pada tujuan yang akan 
dicapai; (3) bersemangat; (4) cakap di dalam memberi bimbingan; (5) cepat serta 
bijaksana dalam mengambil keputusan; (6)jujur; (7) cerdas; (8) cakap dalam mengajar. 

  
5. Sondang P. Siagian yang dikutip oleh Oemar Hamalik (1984) juga menyebutkan 

bahwa, peranan kepemimpinan akan berhasil apabila dosen memiliki kepribadian, 
seperti kondisi fisik yang sehat dan antusiasme, gemar dan dapat cepat mengambil 
keputusan, bersikap obyektif dan mampu menguasai emosi, bertindak adil (h. 64). 
elanjutnya R.M. Stogdill yang dikutip oleh Paul B. Jacobson dkk (1973) 
mengungkapkan bahwa, 
     ...person who occupies a position of leadership exceeds the average member of his 
group to some degree in the following respects: (1) sociability; (2)intiative; (3) 
persistence; (4) knowing how to get things done; (5) self-confidence; (6) alertness to, 
and insight into, situation; (7) cooperativeness; (8) popularity; (9) adaptability; and (10) 
verbal facility (h.133). 

Dengan demikian seorang dosen harus mempunyai syarat kepribadian yang 
baik dalam upaya untuk membina para mahasiswa di dalam rangka menuju ke arah 
pencapaian tujuan-tujuan pendidikan yang diharapkan oleh kita semua.  
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ABSTRAK 

 Penelitian ini mengkaji upaya mengembangkan model pelatihan tenaga kerja 
dalam  meningkatkan kompetensi tenaga kerja di Kota Bekasi. Secara empirik adanya 
kebutuhan belajar harus diatasi dengan dan model pelatihan yang efektif sebagai 
solusinya. Fokus penelitian ini adalah: bagaimana model pelatihan tenaga kerja dalam  
meningkatkan kompetensi tenaga kerja di Kota Bekasi? 
 Pengembangan model pembelajaran kecakapan hidup ini didasarkan pada teori 
dan konsep sebagai berikut: (1) konsep pelatihan, (2) konsep dan struktur pelatihan, (3) 
konsep sumber daya manusia, dan (4) konsep kinerja dalam pelatihan. 
 Penelitian ini di desain dengan pendekatan: penelitian dan pengembangan” 
dengan metode deskriptif dan uji eksperimen menggunakan model noneqivalent groups 
pretest-posttest desain. Sampel penelitian eksperimen menggunakan purposif sampling 
dengan menentukan satu program pelatihan yang diselengggarakan di Disnakertrans Kota 
Bekasi yaitu pelatihan teknisi handphone (HP) yang melibatkan sumber data: satu orang 
pengelola, tiga orang instruktur, dan 20 orang warga belajar. 
 Temuan penelitian ini di antaranya:  (1) program model pelatihan tenaga kerja 
dalam  meningkatkan kompetensi tenaga kerja di Kota Bekasi menunjukkan adanya 
dampak positif bagi peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dapat 
mendorong dan mengembangkan warga belajar agar mampu berwirausaha, (2) 
peningkatan kemampuan warga belajar  dari pengetahuan, sikap dan keterampilan 
dilandasi pula oleh tumbuh kembangnya kemampuan tersebut yang teraktualisasi melalui 
penguasaan keterampilan dan kinerja dalam berwirausaha warga belajar yang dilandasi 
oleh: quality of work (memiliki kualitas kerja yang baik), promptness (memiliki ketepatan 
waktu), initiative (memiliki inisiatif), Capability (memiliki kemampuan yang memadai), 
dan Communication (memiliki kemampuan berkomunikasi). (3) pengembangan model 
konseptual pelatihan tersebut yang dilakukan secara aktif partisipatif memberikan 
kontribusi yang sangat berarti dalam memantapkan kelayakan model pendidikan 
kecakapan hidup yang dikembangkan dan dapat diimplementasikan secara efektif dan 
efisien, (4) efektifitas model pelatihan berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa 
pengembangan model pelatihan berbasis kinerja pada program pelatihan tersebut telah 
teruji kelayakannya melalui teknik: analisis kualitas model, penilaian ahli, dan uji 
lapangan. 
 Penelitian ini menyimpulkan bahwa model pelatihan yag dikembangkan efektif 
bagi peningkatan kompetensi tenaga kerja di Kota Bekasi dalam mencapai kemampuan 
berwirausaha. Implikasi dari penelitian penunjukkan bahwa adanya optimalisasi, 
motivasi, partisipasi aktif baik dari seluruh komponen pelatihan. Rekomendasi dari 
penelitian ini dapat dijadikan alternatif penyelenggaraan pelatihan dalam meningkatkan 
kompetensi tenaga kerja. 
 
Kata Kunci: Kompetensi kerja, pelatihan, wirausaha, handphone, aktif partisipatif, 
kinerja 
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A. Pendahuluan 
Pelaksanaan otonomi daerah khususnya dalam bidang pendidikan di 

daerah, masih dihadapkan pada berbagai permasalahan yang berkaitan dengan: (1) 
Bagaimana otonomi daerah dapat mengamankan program-program pendidikan 
yang memberikan peluang kreativitas dan keragaman daerah, tetapi semuanya 
mengarah kepada kepentingan nasional? (2) Bagaimana otonomi daerah 
menjamin bahwa kualitas SDM bukan hanya dapat memenuhi standar lembaga, 
atau standar nasional semata-mata, tetapi juga memenuhi standar internasional? 
(3) Bagaimana pelaksanaan otonomi daerah dapat meningkatkan efisiensi 
pengelolaan (technical efficiency) maupun efisiensi dalam mengalokasikan 
anggaran (economic efficiency)? (4) Bagaimana otonomi daerah dapat 
meningkatkan aspirasi dan kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan 
yang lebih memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat? (5) 
Bagaimana otonomi daerah dapat menggali dan memberdayakan partisipasi 
masyarakat dalam pendidikan? (6) Bagaimana otonomi daerah dapat 
mempertanggungjawabkan tugas dan hasil-hasil pelaksanaan pendidikan kepada 
masyarakat? 

Berdasarkan catatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bekasi, 
jumlah pencari kerja yang terdaftar pada tahun 2006 ada 43.472 orang sedangkan 
pada tahun 2007 ada 41.786 orang. Sebagian besar pencari kerja tersebut adalah 
mereka yang berpendidikan SLTA yaitu 31.198 orang dan Akademi/Universitas 
sekitar 8.330 orang. Namun jumlah mereka yang diterima hanya sekitar 933 
orang. Delapan ratus sembilan puluh delapan orang di antaranya yang 
berpendidikan tamat SLTA dan sebanyak 9 orang yang berpendidikan Akademi/ 
Universitas (BPPD Kota Bekasi, 2007). 

Berdasarkan pengamatan di lapangan, bahwa selama ini pelatihan tenaga 
kerja di Kota Bekasi kecenderungannya belum dikembangkan berdasarkan 
konsepsi sistem pelatihan yang komprehensif. Kecenderungannya, pelatihan 
diselenggarakan dalam memenuhi tuntutan kebijakan yang sifatnya mendesak saat 
ini, sehingga belum memiliki sebuah kerangka besar (payung) pengembangan dan 
peningkatan sumber daya manusia ketenaga kerjaan dalam menjawab tantangan 
internal dunia kerja, tuntutan layanan serta akuntabilitas masyarakat.   

Pelatihan sebagai salah satu  sistem  pembinaan  profesional merupakan  
suatu alternatif  positif dalam pembentukan dan pengembangan sumber daya 
manusia yang berkualitas, karena pelatihan merupakan salah satu konsep dalam 
manajemen sumber daya manusia yang memiliki tujuan untuk meningkatkan 
kognisi, afeksi, dan psikomotor dan mewujudkan profesionalisme yang tertuang 
di dalam struktur program pelatihan itu sendiri. 

Disadari, secara ideal seharusnya aspek yang menjadi pertimbangan dalam 
pengembangan model pelatihan ini meliputi; peserta pelatihan sebagai calon 
tenaga kerja, program pelatihan, strategi pelatihan, proses pelatihan dan hasil 
pelatihan.  Semua sasaran atau hasil yang ingin dicapai melalui pelatihan, pada 
hakekatnya akan sangat tergantung pada implementasinya. Oleh karenanya 
komponen-komponen yang menjadi pendukung system pelatihan menjadi sangat 
penting. Salah satu komponen yang cukup stategis adalah sasaran atau calon 
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peserta pelatihan sebagai enrolement dalam pelatihan tenaga kerja Kota Bekasi 
untuk meningkatkan kompetensi kerjanya.   

Mencermati uraian latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi 
beberapa masalah dalam penelitian ini adalah: (1) lulusan SLTA yang sederajat 
banyak yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi 
dikarenakan memerlukan biaya yang besar; (2) penempatan tenaga kerja di sektor 
formal terbatas, sehingga banyak tenaga kerja terdidik yang masuk pada sektor-
sektor pekerjaan informal; (3) sebagian pencari kerja yang dibutuhkan untuk 
mengisi lowongan pekerjaan tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan, 
sehingga banyak ditemukan jenis pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan tenaga 
kerja tidak terisi; (4) pendidikan di sekolah yang selama ini ditempuh pencari 
kerja belum cukup memberikan keterampilan yang dipersyaratkan; (5) jumlah 
pencari kerja dibandingkan dengan kesempatan kerja yang tersedia tidak 
seimbang; (6) pengelolaan ketenagakerjaan yang menerapkan manajemen 
startegis, menuntut adanya dukungan profesionalitas dan peningkatan kompetensi 
kerja tenaga kerja sehingga terlihat dari indikasi kinerjanya; (7) prasyarat tenaga 
kerja yang memiliki kompetensi kerja yang baik dan profesional, berdampak 
terhadap peningkatan prestasi kerja dan produktivitas dunia usaha dan kualitas 
layanan ketenaga kerjaan pada umumnya; (8) peningkatan profesionalisasi dan 
kompetensi kerja tenaga kerja melalui pelatihan belum optimal, hal ini mengingat 
model pelatihan yang dikembangkan belum berorientasi pada kompetensi yang 
komprehensif dalam mendukung kemampuan kompetisi di dunia kerja; (9) 
perkembangan usaha bidang hand phone sangat pesat di Kota Bekasi. Peluang 
usaha yang dapat dimanfaatkan adalah service HP, jual pulsa, jual beli HP, 
asesesoris HP, dan pemograman HP. Peluang tersebut perlu diikuti oleh 
penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap berupa kompetensi kerja yang 
berkenan dengan HP. Program Disnakertrans adalah menyelenggarakan suatu 
pelatihan yang aplikatif dan ekonomis bagi warga belajar di lingkungan Kota 
Bekasi, di antaranya adalah pelatihan yang berkenaan dengan HP. 

Berangkat dari latar belakang dan indentifikasi masalah penelitian di atas, 
fokus penelitian ini lebih diarahkan pada kajian tentang model pelatihan tenaga 
kerja dalam  meningkatkan kompetensi kerja di Kota Bekasi. Berdasar pada 
pembatasan masalah di atas, diajukan rumusan masalah penelitian: (1) bagaimana 
pelatihan tenaga kerja yang dilaksanakan di Kota Bekasi dewasa ini; (2) 
bagaimana pengembangan model konseptual model pelatihan tenaga kerja dalam  
meningkatkan kompetensi kerja di Kota Bekasi; dan (3) bagaimana efektivitas 
model pelatihan tenaga kerja dalam  meningkatkan kompetensi kerja di Kota 
Bekasi? 

 
B. Kajian Teori 

Pelatihan merupakan salah satu bentuk pembelajaran kelompok untuk 
memberikan atau meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, motivasi dan sikap 
tertentu. Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia, pelatihan berfungsi 
untuk mengembangkan aspek kemampuan intelektual dan keterampilan manusia, 
dengan harapan dapat meningkatkan kinerja. Hal ini sejalan dengan yang 
pendapat Nadler, (1984:3) “Training, specifying that activities of a broader scope 
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lie within the realm of human resource development (HRD). Nadler defines 
training as learning that is provided to improve performance on the job.” 

Nadler menyatakan bahwa pelatihan merupakan aktivitas “Human 
resources development”. Pelatihan merupakan  pembelajaran yang 
diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja tutor dalam menyelenggarakan 
pekerjaan. Pengertian ini mengandung makna bahwa pengembangan sumber daya 
manusia menjadi alasan penting untuk dilaksanakannya pelatihan. Pelatihan yang 
dilaksanakan tidak hanya sekedar untuk mempersiapkan tenaga kerja menjadi 
lebih terampil dalam melaksanakan pekerjaan yang sekarang, tetapi juga sekaligus 
mempersiapkan tenaga kerja untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar 
dikemudian hari. Ini berarti kinerja pegawai tidak akan berhenti pada saat pegawai 
tersebut telah memperoleh tanggung jawab yang besar, tetapi kinerja akan 
berlangsung secara terus menerus dan selalu meningkat dari waktu ke waktu. 

Berdasarkan pada beberapa pengertian di atas, dapat dikemukakan unsur-
unsur yang perlu mendapatkan penekanan dalam pelatihan, yaitu; (1) kegiatan 
yang direncanakan dengan sengaja, (2) ada tujuan yang hendak dicapai, (3) ada 
sasaran (peserta didik) dan sumber belajar, (4) ada kegiatan belajar dan berlatih, 
(5) penekanan pada bidang keahlian dan ketrampilan, (6) dilaksanakan dalam 
waktu yang relatif singkat, dan (7) menggnakan sarana dan prasarana pendukung. 

Ciri-ciri dari rancangan program latihan di atas mencakup  tiga hal pokok, 
yaitu berkenaan dengan; (1) Materi yang harus disampaikan secara jelas, 
mendalam isinya dan sesuai dengan latar belakang teknis; (2) Metode 
penyampaian pelatihan dan penyampaian materi  dilakukan oleh pengajar yang 
cakap, serta melibatkan secara aktif  peserta latihan ; dan (3) Evaluasi pelaksanaan 
pelatihan. 

Kesadaran bahwa manusia semakin penting peranannya bukan hanya 
sebagai objek, tetapi subjek pembangunan telah mewarnai konsep-konsep 
pembangunan yang berkembang belakangan ini. Hal ini dipengaruhi pula oleh 
kekecewaan terhadap hasil pembangunan yang terlalu tersandar pada konsepsi 
pembangunan pada masa sebelumnya. Salah satu harapan atau anggapan dari 
aliran teori pertumbuhan adalah bahwa hasil pertumbuhan akan dapat dinikmati 
masyarakat sampai lapisan yang paling bawah. Namun pengalaman dalam tiga 
dasa warsa (1940-1970) menunjukkan bahwa yang terjdi adaalah rakyat dilapisan 
bawah tidak senantiasa menikmati cucuran hasil pembangunan seperti yang 
diharapkan itu. Bahkan dibanyak negara kesenjangan sosial ekonomi semakin 
melebar. Hal ini disebabkan oleh karena meskipun pendapatan dan konsumsi 
makin meningkat, kelompok masyarakat yang lebih mampu dan sudah baik 
keadaannya lebih dapat memanfaatkan kesempatan, antara lain karena posisinya 
yang menguntungkan (privileged), sehingga memperoleh semua atau sebagian 
besar penghasilan pembangunan. Dengan demikian, yang kaya semakin kaya dan 
yang miskin tetap miskin bahkan dapat menjadi lebih miskin. 

Dalam perkembangan pemikiran mengenai strategi pembangunan, yang 
terakhir dan sekarangpun masih berkembang, adalah paradigma pembangunan 
manusia. Menurut pendekatan ini, tujuan utama dari pembangunan adalah 
menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakatnya untuk 
menikmati kehidupan yang kreatif, sehat dan berumur panjang. Walaupun tujuan 
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ini sederhana, namun sering terlupakan oleh keinginan untuk meningkatkan 
akumulasi barang modal. Banyak pengalaman pembangunan menunjukkan bahwa 
kaitan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia tidaklah terjadi 
dengan sendirinya. Pengalaman-pengalaman tersebut mengigatkan bahwa 
pertumbuhan produksi dan pendapatan (wealth) hanya merupakan alat saja, 
sedangkan tujuan akhir dari pembangunan harus manusianya sendiri. 

Kompetensi kerja dikembangkan mengacu kepada konsep kinerja. Kinerja 
berasal dari kata Job Performance/Actual Performance yaitu prestasi kerja atau 
prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang,  “ performance is the ability to 
perform, capacity achieve and desire result”. (Webster third, New International 
Dictionary, 1996). Kinerja adalah sesuatu yang dicapai/prestasi yang dicapai. 
(Kamus Besar Bahasa Indonesia; 1985). Kinerja adalah penampilan perilaku kerja 
yang ditandai oleh keluwesan gerak, ritme atau urutan kerja yang sesuai dengan 
prosedur sehingga diperoleh hasil yang memenuhi syarat berkualitas, kecepatan 
dan jumlah”. Groundloud dalam bukunya “Human Competence Engineering 
Worthly Performance” dikutip Arif Rahman (1997;26). 

Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 
yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 
tanggung jawab yang diberikan kepadanya. (Anwar Prabu, 2004;67). Kinerja 
disejajarkan pengertiannya dengan performance; Performance = ability x  
motivation. Dengan indikatior; (1) quality of work (memiliki kualitas kerja yang 
baik), (2) promptness (memiliki ketepatan waktu) (3) initiative (memiliki 
inisiatif), (4) Capability (memiliki kemampuan yang memadai) (5) 
Communication (memiliki kemampuan berkomunikasi) (Terence R. Mitchell, 
1978:327; dalam Sedarmayanti, 2001).  

 
C. Metode Penelitian  

Penelitian ini di desain dengan pendekatan: Penelitian dan Pengembangan”    
(Research and Development) dengan metode deskriptif dan uji eksperimen 
menggunakan model Noneqivalent Groups Pretest-Posttest Desain. Sampel 
penelitian eksperimen menggunakan purposif sampling dengan menentukan satu 
program pelatihan yang diselengggarakan di Disnakertrans Kota Bekasi yaitu 
pelatihan teknisi hand phone (HP) yang melibatkan sumber data: satu orang 
pengelola, tiga orang instruktur, dan 20 orang warga belajar. 
 
D. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pengelolaan pelatihan secara empirik calon tenaga kerja di Kota Bekasi 
adalah pelatihan yang dilaksanakan untuk meningkatkan dan mengembangkan 
SDM tenaga kerja di Kota Bekasi, di samping pendidikan formal yang harus 
ditempuh juga ditunjang oleh sarana dan prasarana pelatihan yang memadai untuk 
menambah pengetahuan dan keterampilan praktis, baik yang 
disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh swasta/ masyarakat. 
Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, pelaksanaan kegiatan pelatihan 
tenaga kerja di Kota Bekasi sebagian besar berjalan sesuai dengan rencana. 
Mateni-materi yang disampaikan sebagaimana telah ditentukan dalam kegiatan 
perencanaan sebagian besar adalah materi-materi yang berhubungan dengan 
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kegiatan produksi, dan ditambah dengan materi-materi pendukung berupa 
informasi seperti; informasi pasar, prospek dan tantangan pengelola, maupun 
informasi yang berhubungan dengan akses permodalan. Nara sumber teknis dalam 
pelaksanaan pelatihan tenaga kerja  adalah nara sumber teknis yang telah ditunjuk, 
yakni sebanyak 3 orang terdiri dari spesialisasi bidang produksi, spesialisasi 
bidang pemasaran, dan spesialisasi bidang administrasi. Metode yang digunakan 
dan pelatihan tenaga kerja  sebagian besar adalah teori dan praktek, namun 
menurutnya, kadang-kadang diselingi dengan kegiatan dialog dan diskusi hanya 
saja porsinya sangat sedikit. Tingkat kehadiran peserta selama proses pelaksanaan 
pelatihan sebagai salah satu indikator partisipasi peserta dalam kegiatan menurut 
para pelaksana kegiatan cukup baik dan jika diprosentasekan menurutnya dapat 
dikatakan melebihi 80 kehadirannya dalam setiap kegiatan. Menurut pengelola 
dalam proses pelatihan peserta kegiatan sangat merespon setiap materi atau bahan 
latihan yang diberikan/disampaikan oleh nara sumber atau pembimbing kegiatan. 
Bentuk-bentuk respon peserta menurutnya antara lain; mengajukan pertanyaan, 
tanggapan, dan atau usulan sehingga kegiatan pelatihan yang dilaksanakan tidak 
menjenuhkan. 

Pengembangan model konseptual pelatihan tenaga kerja  dalam 
meningkatkan kompetensi kerja pada program keterampilan bidang service 
handphone di Disnakertrans Kota Bekasi adalah pengembangan konseptual 
pelatihan yang dilakukan secara aktif partisipatif memberikan kontribusi yang 
sangat berarti dalam memantapkan model pelatihan yang dikembangkan. 
Kontribusi positif yang diberikan dalam penyempurnaan model konseptual, antara 
lain adanya kerangka acuan yang disusun dalam bentuk analisis kebutuhan belajar 
diperkaya dan dipertajam dengan visi, misi, dan tujuan  program Disnakertrans. 
Model pelatihan tenaga kerja dalam  meningkatkan kompetensi kerja  pada 
program pelatihan keterampilan kerja kejuruan elektronik di bidang service 
handphone di Disnakertrans Kota Bekasi yang dikembangkan juga 
mengkondisikan implementasi model di lapangan, yang mencakup sosialisasi 
prinsip-prinsip model dan pemberian motivasi secara persuasif terhadap sumber  
belajar maupun peserta program agar mau dan mampu menerapkan model 
pelatihan tersebut dengan sebaik-baiknya. Kondisi tersebut menjadi bukti bahwa 
model pelatihan tenaga kerja dalam  meningkatkan kompetensi kerja  pada 
program pelatihan keterampilan kerja kejuruan elektronik di bidang service 
handphone di Disnakertrans Kota Bekasi yang dikembangkan tersebut telah 
mampu menjembatani proses belajar antara warga belajar dengan pengelola 
pelatihan.  

Efektivitas model pelatihan tenaga kerja dalam  meningkatkan kompetensi 
kerja  pada program pelatihan keterampilan kerja kejuruan elektronik di bidang 
service handphone di Disnakertrans Kota Bekasi adalah pengembangan model 
pelatihan yang telah teruji kelayakannya melalui teknik: analisis kualitas model, 
penilaian ahli, dan uji lapangan. Hasil analisis kualitas model yang dilakukan 
secara sistemik, yakni mengenai isi, keterkaitan, dan prinsip-prinsip 
pengembangan model, yang secara khusus dapat disimpulkan bahwa model 
pelatihan tenaga kerja dalam  meningkatkan kompetensi kerja  pada program 
pelatihan keterampilan kerja kejuruan elektronik di bidang service handphone 
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yang dikembangkan telah menghasilkan hubungan yang tepat antarkomponen 
model. Dengan demikian, komponen model pelatihan mencakup; rasional, tujuan, 
ruang lingkup model, produk model, kriteria keberhasilan model, dan keberadaan 
model memiliki isi yang tepat, berbobot, konsistensi, serta mudah dalam 
pemahaman dan penerapan. Model pelatihan tenaga kerja dalam  meningkatkan 
kompetensi kerja  pada program pelatihan keterampilan kerja kejuruan elektronik 
di bidang service handphone, dapat diimplementasikan secara efktif, efisien, dan 
berhasil guna. Tingkat penerimaan sumber belajar dan warga belajar terhadap 
materi yang dikembangkan dalam model yang diimplementasikan cukup tinggi 
sehingga memberikan dampak positif baik terhadap pihak pengelola maupun 
terhadap warga belajar. Beberapa indikator yang menunjukkan efektivitas model 
pelatihan tenaga kerja dalam  meningkatkan kompetensi kerja  pada program 
pelatihan keterampilan kerja kejuruan elektronik di bidang service handphone 
yang dikembangkan antara lain: nara sumber belajar dapat memperoleh dan 
memahami tentang materi-materi yang dikembangkan dalam model pelatihan; 
para sumber belajar dapat menerapkan model sesuai dengan prinsip-prinsip dan 
prosedur yang dirancang dalam model; pihak pengelola menunjukan adanya 
kesungguhan dan motivasi yang tinggi terhadap pengembangan model. Di 
samping itu, efektifitas model yang diujicobakan dapat dilihat dari meningkatnya 
kompetensi kerja warga belajar peserta pelatihan. yang dikembangkan secara aktif 
partisipatif berdasarkan pada kondisi objektif di lapangan, dibandingkan sebelum 
warga belajar mengikuti pelatihan. Diseminasi model pelatihan, dilakukan melalui 
langkah-langkah: 1) mengadakan pendekatan terhadap masyarakat melalui 
pemerintah daerah yang berada di lingkungan Kota Bekasi; 2) berkoordinasi 
dengan sumber belajar (Cevest); 3) penyiapan lingkungan pelatihan; dan 4) 
penyiapan panduan model pelatihan. Adapun Tahapan-tahapan penerapan model 
pelatihan tenaga kerja dalam  meningkatkan kompetensi kerja  pada program 
pelatihan keterampilan kerja kejuruan elektronik di bidang service handphone di 
Disnakertrans Kota Bekasi adalah:  

(a) tahap perencanaan, meliputi; kegiatan mengidentifikasi kebutuhan belajar, 
merumuskan dan mengadakan kontrak belajar, merumuskan materi 
belajar, dan merumuskan/ memilih alat dan media belajar (HP dari 
berbagai jenis dan merek, tingkat kerusakan yang berbeda-beda, serta 
fasilitas pendukung lainnya).  

(b) tahap pelaksanaan, meliputi; a) menciptakan iklim pelatihan yang kondusif 
sehingga terjalin interaksi aktif antara sumber belajar dengan peserta 
program, dan b) sumber belajar dan peserta program mengisi kegiatan 
pelatihan dengan relaks dan menyenangkan.  

(c) tahap evaluasi; sumber belajar maupun peserta program sama-sama 
melakukan kegiatan evaluasi baik terhadap proses maupun hasil pelatihan 
sehingga kegiatan evaluasi benar-benar bertumpu peserta program; dan  

(d) membahas dampak model pelatihan tenaga kerja dalam  meningkatkan 
kompetensi kerja  pada program pelatihan keterampilan kerja kejuruan 
elektronik di bidang service handphone di Disnakertrans Kota Bekasi bagi 
peningkatan wawasan dan keterampilan pengembangan usaha serta 
pemerolehan pengetahuan, keterampilan, serta sikap kompetensi kerja  
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peserta program sehingga mampu membuka counter HP, penyedia layanan 
pulsa, service HP, dan sebagainya.  

 
E.  Simpulan dan Saran 

Kesimpulan dari penelitian ini dapat dikemukakan bahwa model pelatihan 
yag dikembangkan dipandang efektif bagi peningkatan kompetensi tenaga kerja di 
Kota Bekasi untuk mencapai kemampuan berwirausaha. Implikasi dari penelitian 
penunjukkan bahwa adanya optimalisasi, motivasi, partisipasi aktif baik dari 
seluruh komponen pelatihan. Rekomendasi dari penelitian ini dapat dijadikan 
alternatif penyelenggaraan pelatihan dalam meningkatkan kompetensi tenaga 
kerja. 

Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembinaan kompetensi kerja 
sebagai sasaran yang harus mendapatkan perhatian melalui pengembangan 
pelatihan yang berorientasi pada pemerolehan kecakapan hidup di berbagai 
Disnakertrans. Oleh karena itu, perlu diupayakan penyebarluasan dalam rangka 
penerapan model tersebut pada program-program pendidikan luar sekolah lainnya. 
Selain itu, dalam konteks Pendidikan Luar Sekolah, hasil-hasil penelitian ini 
merekomendasikan, bahwa perluasan pendidikan luar sekolah tidak hanya 
diorientasikan pada kelembagaan dalam lingkup pendidikan luar sekolah, akan 
tetapi berupaya memperluas atau mengembangkan model pelatihan pada konteks 
pendidikan sekolah di masyarakat yang bernuansa pendidikan luar sekolah. 
Penelitian ini dapat dikembangkan pada aspek peningkatan kompetensi kerja 
tenaga kerja di Disnakertrans. Diharapkan dengan berbagai penelitian yang 
dilakukan dapat memperkaya khazanah empiris dan teoritis bagi pengembangan 
konsep pelatihan dan konsep pendidikan kecakapan hidup sehingga masyarakat 
dapat memiliki informasi yang lebih lengkap tentang pelatihan dan pendidikan 
kecakapan hidup. 
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POLA MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS SD) DI BEBERAPA SEKOLAH 
DASAR WILAYAH BANDUNG UTARA1

A. PENDAHULUAN 

 

Yahya SUDARYA, Tatang SURATNO, Effy MULYASARI 
Universitas Pendidikan Indonesia 

 
Abstrak 

School Operational Aids (SOA) or BOS in Indonesia, is one of the programs to provide non-personal 
financial aids in elementary school level in carrying out excellence of nine years learning obligation. 
Management SOA at elementary school level are based on professional principles, transparency and 
accountability that the implementation in the field showed by principals’ role at school. 
This study is conducted to evaluate management model of SOA at elementary school level. From library 
research and field study, nine schools and seventy three teachers are identified as management standard model 
and alternative model. Standard management model has applied SOA as written in Standard Operating 
Procedure (SOP) from National Education Department (Depdiknas). Mean a while alternative model has its 
characteristic which shows tasks distribution to some teachers that has two general patterns: spread pattern 
based on capability and spread pattern based on opportunity. Commonly, teachers as respondents have valued 
alternative model has closer characteristics to management principles of SOA than standard management 
model. On the contrary, there were problems emerge related to double roles of teachers: as teacher and 
administrator. Therefore it is recommended to provide more staff administrator to accomplish some work 
related to management of SOA. Besides, this research found that there was not enough evidence to support that 
SOA has improved the quality of study. So far, this SOA has capable to help an access to education especially 
for those in need (the poorer). 
 
Key words: School Operational Aids (SOA) or BOS in Indonesia, Management Model, Elementary School. 
. 
 

Pengelolaan BOS tidak terlepas dari peranan kepala sekolah dalam arti bagaimana kepala sekolah mengatur 
alokasi pembiayaan untuk operasional sekolah. Aspek mendasar dari manajemen adalah perencanaan, dalam hal 
pembiayaan disebut penganggaran. Bagaimana kepala sekolah merencanakan keuangan untuk rencana kegiatan 
beserta sumber daya pendukung lainnya menjadi penting. 

Dalam manajemen pembiayaan, instrumen yang penting adalah penyusunan Rancangan Anggaran dan 
Pembiayaan Sekolah (RAPBS). RAPBS (penganggaran) mendasari pelaksanaan (akuntansi) dan evaluasi 
(auditing) program secara transparan, akuntabel dan demokratis. Penyusunan anggaran dan pengembangan 
RAPBS mempertimbangkan beberapa faktor, diantaranya: 1) laju pertumbuhan peserta didik; 2) inflasi; 3) 
pengembangan program dan perbaikan; 4) proses pengajaran dan pembelajaran. 

Walaupun pemerintah telah mengeluarkan panduan prosedur pelaksanaan BOS, pengamatan awal 
menunjukkan kecenderungan terdapat beberapa pola manajemen BOS. Hal ini dimungkinkan mengingat 
beragamnya kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh sekolah. Keragaman model manajemen BOS 
disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: 1) perbedaan alokasi unit-unit pembiayaan terkait skala prioritas; 
2) sumber daya yang ada dan sumber dana pendukung; dan 3) perbedaan jumlah peserta didik. Pemahaman dan 
konteks yang dihadapi kepala sekolah dipandang dapat mendasari keragaman model manajemen BOS. 

Kondisi tersebut mengaralh pada isu apakah model BOS ini dapat terus dipertahankan, dikembangkan 
lebih lanjut ataukah diganti dengan pendekatan baru yang lebih menekankan pada otonomi sekolah. Penelitian 
ini mencoba memetakan kemungkinan tersebut dengan melihat implementasi ril manajemen BOS yang 
dilengkapi dengan analisis substansi, faktor penyebab, peran kepala sekolah, konteks sekolah dan dampaknya 
terhadap efektivitas KBM terutama di tingkat sekolah dasar. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana model-model 
manajemen BOS SD di Kota Bandung. Fokus permasalahan meliputi: 1) Bagaimana substansi dari manajemen 
BOS SD di tingkat sekolah dasar?; 2) Bagaimana keragaman model manajemen BOS SD di wilayah Bandung 
Utara jika dibandingkan dengan model manajemen BOS Standar dari pemerintah; 3) Faktor-faktor apa saja yang 

                                                             
1 Makalah diajukan kepada Panitia Seminar Internasional ‘Membangun Pendidikan yang Berkualitas dan 
Berdaya Saing Tinggi dengan tema “Pedagogik Praktis dalam Perspektif Pendidikan Global”. PGSD UPI, Balai 
Pertemuan UPI, Bandung 17 Mei 2010. 
Korespondensi: Tatang Suratno. Email: tatangsan@yahoo.com 
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mendasari keragaman manajemen BOS SD di wilayah Bandung Utara?; 4) Bagaimana interpretasi kontekstual 
kepala sekolah dalam manajemen BOS SD di wilayah Bandung Utara?; dan 5) Bagaimana model manajemen 
BOS tertentu berdampak pada efektivitas pembelajaran? 

 
B. METODE PENELITIAN 

Subyek dalam penelitian ini adalah sembilan 9 sekolah yang mewakili tiga daerah utama di wilayah Bandung 
Utara. Penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan: 1) Studi Literatur (Juni-Agustus); 2) Studi Lapangan 
(Juli-Agustus); 3) Interpretasi Data (September-Oktober); dan 4) Pelaporan (November). Studi lapangan 
melibatkan sembilan kepala sekolah (sekolah) dan tujuh puluh tiga guru. Di setiap sekolah dilakukan wawancara 
dan penyebaran angket kepada 4-5 orang guru, sementara itu disebar juga angket kepada tiga puluh guru di Kota 
Bandung dalam suatu workshop. 

Penelitian ini menerapkan metode studi kasus untuk mengungkap substansi, praktik dan faktor yang 
mempengaruhi manajemen BOS serta pengaruhnya terhadap efektivitas KBM. Pengambilan data dilakukan 
melalui observasi lapangan, studi dokumen, wawancara (focus group discussion), kuesioner dan interpretasi 
terhadap analisis data dari berbagai sumber tersebut. Secara umum, tahapan penelitian ini adalah sebagai 
berikut. 

 
1. Fase Pertama: Analisis Teoretis dan Prosedural Manajemen BOS 

Tujuan dari fase ini adalah mengungkap aspek-aspek substansi dari segi teoretis dan prosedural manajemen 
BOS. Fase ini menekankan pada proses studi literatur dan analisis buku panduan dan petunjuk teknis BOS yang 
disediakan oleh Depdiknas dan literatur terkait lainnya. Produk dari fase ini adalah kerangka substansial dari 
manajemen BOS. 

2. Fase Kedua: Studi Lapangan 

Tujuan dari fase ini adalah mengungkap praktik manajemen BOS yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi 
model-model manajemen BOS SD di wilayah Bandung Utara. Selain itu, dilakukan juga analisis faktor 
penyebab serta peran kepala sekolah yang mendasari keragaman model manajemen BOS. Selanjutnya, 
dilakuikan analisis pengaruh manajemen BOS terhadap efektivitas pembelajaran. Data diperoleh melalui 
pengamatan lapangan, studi dokumen,  kuesioner dan wawancara/FGD. 

3. Fase Ketiga: Interpretasi Data 

Data yang diperoleh dari fase satu dan fase dua dianalisis kemudian diinterpretasi untuk memperoleh 
pemahaman yang fair mengenai model manajemen BOS yang terjadi di sekolah partisipan penelitian. 
Interpretasi mencakup: 1) Bagaimana substansi dan prosedur pelaksanaan BOS?; 2) Bagaimana kesesuaian atau 
kesenjangan antara aspek substansi dengan praktik manajemen BOS yang terjadi?; 3) Bagaimana faktor 
penyebab dan peran kepala sekolah dapat membentuk model manajemen tertentu? Bagaimana konteks yang 
melatarbelakanginya?; dan 4) Bagaimana tingkat pengaruh manajemen BOS terhadap tingkat efektivitas KBM? 
Apakah alokasi BOS sudah memenuhi kecukupan untuk pelaksanaan KBM yang efektif ataukah manajemen 
BOS yang berperan? 

4. Instrumen 

Instrumen yang dikembangkan dalam penelitian ini berupa kisi-kisi wawancara dan angket. Pemetaan aspek-
aspek yang terkait dengan eksplorasi dan survey manajemen BOS di sekolah dasar meliputi: 1) Transparansi dan 
akuntabilitas; 2) Pola kerja pengelolaan BOS terutama terkait dengan personel; 3) Alur kerja pelaksanaan BOS; 
4) Pelaporan; 5) Pendapat mengenai pelaksanaan dan kebijakan BOS; dan 6) Pendapat mengenai pengaruh BOS 
terhadap peningkatan mutu pembelajaran di sekolah dasar. 

 
C. HASIL PENELITIAN 

1. Substansi dan Prosedur BOS 

Dalam rangka mencapai tujuan program penuntasan wajib belajar (WAJAR) 9 tahun, pemerintah merancang 
berbagai program bantuan. Bantuan ini diluncurkan terkait dengan program kompensasi pengurangan subsidi 
BBM yang terjadi beberapa kali belakangan ini. Diawali dengan program Bantuan Khusus Murid (BKM) (2001) 
untuk siswa tidak mampu, maka sejak tahun 2005 pemerintah menggulirkan program Banduan Operasional 
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Sekolah untuk seluruh siswa. Dalam hal ini, substansi BOS mencakup hakikat, definisi, tujuan dan sasaran, 
prosedur pelaksanaan dan pelaporan di tingkat sekolah (manajemen BOS di tingkat sekolah).  
 
a. Program BOS, Wajib Belajar Sembilan Tahun yang Bermutu dan Manajemen Berbasis Sekolah 

Pada dasarnya, BOS berkenaan dengan pendanaan pendidikan. Menurut Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab 
bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ini artinya bahwa sumber dana pendidikan 
dapat berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat (orangtua siswa). Terkait dengan hal tersebut, 
sekolah dapat menerima bantuan berupa natura atau uang untuk keperluan untuk penyelenggaraan pendidikan. 
Fattah (2000) mengemukakan bahwa untuk membiayai proses pendidikan khususnya untuk belanja pendidikan 
sebagaimana yang disebut dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), sumber dana 
diperoleh dari pemerintah dan orang tua. Sedangkan Mc Mahon dkk (2001) menyebutkan bahwa sumber 
pendapatan sekolah dapat diklasifikasikan kedalam tiga sumber utama yaitu dari pemerintah pusat, pemerintah 
daerah dan orang tua. Selain ketiga sumber tersebut diatas masih ada sumber lainnya yang relevan untuk 
membiayai pendidikan, misalnya bantuan asing (Bray, 1996a; 1996b). 

Melalui program BOS yang terkait pendidikan dasar sembilan tahun, pengelolaannya memperhatikan hal 
berikut (Dirjen Mandikdasmen, 2009): 1) BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan 
mutu pendidikan dasar 9 tahun; 2) Melalui BOS tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah karena tidak 
mampu membayar iuran/pungutan yang dilakukan oleh sekolah; 3) Anak lulusan sekolah tingkat SD, harus 
diupayakan kelangsungan pendidikannya kesekolah setingkat SMP. Tidak boleh ada tamatan SD /setara tidak 
dapat melanjutkan ke SMP/setara; 4) Kepala Sekolah mencari dan mengajak siswa SD/setara yang akan lulus 
dan berpotensi tidak melanjutkan sekolah untuk ditampung di SMP/setara. Demikian juga bila teridentifikasi 
anak putus sekolah yang masih berminat melanjutkan agar diajak kembali ke bangku sekolah; 5) Kepala sekolah 
harus mengelola dana BOS dengan transparan dan akuntabel; dan 6) BOS tidak menghalangi peserta didik, 
orang tua siswa, atau walinya memberikan sumbangan sukrela yang tidak mengikat kepada sekolah. 

Dalam program BOS, dana diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh sekolah 
dengan melibatkan Dewan Guru dan Komite Sekolah (Dirjen Mandikdasmen, 2009; Puslitjaknov, 2009). 
Dengan demikian program BOS sangat mendukung implementasi penerapan MBS, yang secra umum bertujuan 
untuk memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan (otonomi), pemberian flexibilitas yang lebih 
besar untuk mengelolasumber daya sekolah, dan mendorong dan partisipasi warga sekolah dan masyarakat 
untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah (Puslitjaknov, 2009). 

Melalui program BOS, warga sekolah diharapkan dapat lebih mengembangkan sekolah dengan 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan, dan dapat di 
pertanggungjawabkan; dan 2) BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan pemberdayaan sekolah 
dalam rangka peningkatan akses, mutu dan manajemen sekolah (Dirjen Mandikdasmen, 2009). 
 
b. Definisi, Tujuan dan Sasaran BOS 

BOS merupakan program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan 
dasar sebagai pelaksanan program wajib belajar (Dirjen Mandikdasmen, 2009). Berdasarkan definisi tersebut 
maka BOS pada dasarnya merupakan komponen pembiayaan operasional non personil, bukan ditujukan untuk 
pembiayaan kesejahteraan guru.  
Secara umum, komponen utama pembiayaan BOS adalah Biaya Satuan Pendidikan (BSP). BSP merupakan 
biaya yang diperlukan rata-rata tiap siswa setiap tahun sehingga dapat menunjang kegiatan pembelajaran sesuai 
dengan standar pelayanan yang ditetapkan. Dalam penggunaannya, BSP dibedakan menjadi BSP Investasi dan 
BSP Operasional. 

BSP Investasi merupakan biaya yang dikeluarkan per siswa per tahun untuk menyediakan sumberdaya 
yang tidak habis pakai yang digunakan dalam waktu lebih dari satu tahun. Contohnya adalah pengadaan tanah, 
bangunan, buku, alat peraga, perabot dan alat kantor. Sedangkan BSP Operasional merupakan besarnya biaya 
yang dikeluarkan per siswa per tahun yang habis pakai digunakan satu tahun atau kurang. Biaya BSP 
Operasional mencakup biaya personil dan non personil (Dirjen Mandikdasmen, 2009). 

Biaya personil meliputi kesejahteraan honor kelebihan jam mengajar (KJM), Guru Tidak Tetap (GTT), 
Pegawai Tidak Tetap (PTT), uang lembur, pengembangan profesional (Diklat), KKG/K3S, dan sebagainya. 
Biaya non personil adalah biaya untuk penunjang proses pengajaran dan pembelajaran (KBM), 
evaluasi/penilaian, perawatan-pemeliharaan, daya dan jasa, pembinaan kesiswaan, rumah tangga sekolah dan 
supervise (Dirjen Mandikdasmen, 2009). 
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c. Kebijakan BOS 

Program BOS dikembangkan berdasarkan program terkait sebelumnya seperti manajemen berbasis sekolah 
(MBS), selain akibat adanya pengurangan subsidi BBM. Dikarenakan dana BOS langsung disalurkan ke 
sekolah, maka peran kepala sekolah dalam manajemen BOS menjadi penting terutama dalam perancangan dan 
implementasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Oleh karena itu, selain memiliki 
tujuh tugas pokok dan fungsi yang disebut EMASLIM (educator, manager, administrator, supervisor, leader, 
innovator and motivator), kepala sekolah kini berperan dalam manajemen BOS (Dirjen Mandikdasmen, 2009). 
Dalam hal ini, sebenarnya banyak model yang dapat dikembangkan oleh kepala sekolah dalam pengelolaan 
BOS sehingga berhasil memenuhi standar pengelolaannya. 

Sementara itu, kebijakan terkait sekolah sasaran BOS adalah sebagai berikut: 1) Semua sekolah 
SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima dana BOS. Bila sekolah tersebut menolak BOS, maka 
sekolah dilarang memungut biaya dari peserta didik, orangtua, atau peserta didik; 2) Semua sekolah swasta yang 
telah memiliki ijin operasional yang tidak dikembangkan menjadi bertaraf internasional atau berbasis 
keunggulan lokal wajib menerima dana dari BOS; 3) Bagi sekolah yang menolak dana dari BOS harus melalui 
persetujuan orang tua siswa melalui komite sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin 
di sekolah tersebut; 4) Seluruh sekolah yang menerima BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah 
ditetapkan oleh pemerintah; 5) Sekolah negeri kategori RSBI dan SBI diperbolehkan memungut dana dari orang 
tua siswa yang mampu dengan persetujuan komite sekolah. Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi 
pungutan yang dilakukan oleh sekolah tersebut agar tercipta prinsif pengelolaan dana secara transparan dan 
akuntabel; dan 6) Sekolah negeri yang sebagian kelasnya sudah menerapkan sistem sekolah bertaraf RSBI atau 
SBI tetap diperbolehkan memungut dana dari orang tua siswa yang mampu dengan persetujuan Komite Sekolah, 
serta menggratiskan siswa miskin. 

 
d. Manajemen dan Kerangka Kerja BOS di Sekolah Dasar 

Penggunaan dana BOS didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara kepala sekolah/dewan guru 
dan komite sekolah (Dirjen Mandikdasmen, 2009). Dana BOS biasanya digunakan untuk: 1) Penerimaan 
seluruh kegiatan dalam rangka Penerimaan Siswa Baru (PSB): biaya pendaftaran, penggandaan formulir, 
administrasi pendaftaran dan pendaftaran ulang; 2) Pembelian buku teks pelajaran dan buku referensi untuk 
dikoleksi di perpustakaan; 3) Pembelian bahan habis pakai: buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan praktikum, 
buku induk siswa, buku inventaris, langgaran Koran, dan kebutuhan harian sekolah lainnya; 4) Pembiyaan 
kegiatan siswa: program remedial, pengayaan, ekstrakuriler; 5) Pembiayaan ulangan dan evaluasi: ulangan 
harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa; 6) Pengembangan profesi guru, pelatihan 
KKG dan MKKS; 7) Pembiayaan perawatan dan pemeliharaan sekolah; 8) Pembiayaan langganan daya dan 
jasa: listrik, air, telepon; 9) Pembiayaan honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer sekolah yang tidak 
dibiayai pemerintah; 10) Pemberian bantuan transportasi bagi siswa tidak mampu; 11) Pembiayaan pengelolaan 
BOS: ATK, penggandaan, surat menyurat dan penyusunan laporan; dan 12) Bila seluruh komponen di atas 
terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa maka dapat digunakan untuk membeli alat peraga, 
media pembelajaran dan mebeler sekolah. Sementara biaya transportasi dan uang lelah bagi guru PNS 
diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain kewajiban mengajar. Besaran 
biayanya dalam batas kewajaran. 

Tim Manajemen BOS Tingkat Sekolah ditetapkan dengan SK dari Kepala sekolah. Secara struktural, 
pelaksana manajemen BOS di sekolah dasar adalah sebagai berikut: 1) Penanggungjawab: Kepala Sekolah; 2) 
Tim Pelaksana BOS: Bendahara; 3) Unsur lainnya: Satu orang dari unsur orang tua siswa diluar komite sekolah. 
Pemilihan unsur orang tua dipilih oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan 
kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya konflik kepentingan. Adapun tugas dan tanggung jawab sekolah 
serta perangkat administrasi yang diperlukan adalah sebagai berikut (Dirjen Mandikdasmen, 2009): 1) 
Melakukan Verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. Bila Jumlah dana yang diterima 
lebih dari yang semestinya, maka harus segera mengembalikan kelebihan dana tersebut ke rekening Tim 
Manajemen BOS Provinsi dengan meberitahukan ke tim Manajemen BOS Kab/Kota; 2) Khusus bagi sekolah 
SBI dan RSBI serta sekolah swasta, Tim Sekolah Mengidentifikasi siswa miskin dan membebaskan dari segala 
jenis iuran; 3) Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan tansparan; 4) Mengumumkan daftar 
komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS serta penggunaan dana BOS disekolah 
menurut komponen dan besar dananya di papan pengumuman sekolah; 5)Mengumumkan besar dana yang 
diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (BOS -11A dan BOS-K1) di Papan 
pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah; 6) 
Membuat laporan bulanan pengeluaran dana BOS dan barang-barang yang dibeli oleh sekolah (BOS-11B dan 
BOS-K2) yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara, dan Ketua Komite Sekolah; 7) Mengumumkan 
laporan bulanan pengeluaran dana BOS dan barang-barang yang dibeli oleh sekolah (BOS-11B dan BOS-K2) 
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tersebut di atas di papan pengumuman setiap 3 bulan; 8) Bertanggungjawab terhadap penyimpangan 
penggunaan dana di sekolah; 9) Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat; 10) 
Melaporkan penggunaan dana BOS kepada Tim Manajemen BOS Kab/Kota; dan 11) Memasang spanduk di 
sekolah terkait kebijakan sekolah gratis (format BOS-14). 

 
2. Pelaksanaan BOS: Respon Kepala Sekolah dan Guru 

Untuk menggali ragam pola manajemen BOS maka dilakukan studi lapangan ke sekolah partisipan. Terhadap 
sekolah tersebut dilakukan wawancara kepala sekolah dan guru serta penyebaran kuesioner kepada guru.  

Berdasarkan wawancara terhadap kepala sekolah, pada umumnya responden memberikan jawaban yang 
normatif dengan merujuk pada panduan umum pelaksanaan BOS dari Depdiknas. Namun demikian, melalui 
penerapan pendekatan critical exploration, teridentifikasi beberapa respon yang mengungkap tentang seluk 
beluk pelaksanaan manajemen BOS di sekolahnya. Berikut ini contoh respon dari kepala sekolah: 

 
a. Pola umum pengelolaan 

Pertanyaan: Bagaimana Anda mengelola BOS, bagaimana Anda menjamin bahwa pengelolaannya 
transparan dan dapat dipertanggungjawabkan? 

Kepala Sekolah 1: Ya, setiap pengucuran dana BOS [saya] selalu terbuka dan transparan. Dijelaskan 
pemasukan dan pengeluaran sesuai dengan pedoman dari Depdiknas.  

Kepala Sekolah 2: Ya, semua BOS dari pusat maupun dari provinsi [dikelola secara] terbuka 

Kepala 3: Setiap pengucuran dana BOS baik dari pusat, provinsi, daerah selalu terbuka dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 

b. Pembagian Tugas 

Pertanyaan: Bagaimana Anda mengatur sumber daya untuk pengerjaan BOS ini? 

Kepala Sekolah 3: Dalam pengelolaan BOS, pembagian tugas berdasarkan tugas/aturan sebagaimana 
yang telah ditetapkan oleh Juknis Pusat. 

Kepala Sekolah 5: Selalu dirapatkan untuk pembagian tugas siapa melakukan apa.  

Kepala Sekolah 8: Tentunya ada rapat dan ditawarkan siapa yang mampu dan mau mengerjakan tugas 
tertentu. 

c. Pengelolaan Keuangan 

Pertanyaan: Bagaimana mengelola keuangan BOS? 

Kepala Sekolah 6: Sebelumnya diadakan rapat membahas RAPBS untuk acuan kegiatan, kemudian 
dibantu bendahara untuk pencatatan kas dan buku besar. 

Kepala Sekolah 7: Dari verifikasi jumlah siswa akan ketahuan berapa jumlah dana BOS. Kemudian 
kami melakukan rapat untuk RAPBS untuk menentukan kebutuhan pembiayaan. Pencatatannya dibantu 
bendahara. 

d. Keterlambatan Pencairan BOS 

Pertanyaan: Bagaimana sekolah menangani masalah keterlambatan pencairan dana BOS? 

Kepala Sekolah 4: Tentunya kami perlu memikirkan itu karena sekolah perlu berjalan. Biasanya saya 
coba tanggulangi dulu dan kalau kurang biasanya menggunakan uang koperasi sekolah. 

Kepala Sekolah 7: Itu memang sering terjadi dan biasanya pinjam dulu ke tabungan saya atau guru. Di 
awal tahun biasanya kami masih memiliki sisa cadangan uang dan itu yang digunakan. 

e. Kontribusi BOS terhadap peningkatan mutu pembelajaran 

Pertanyaan: Bagaimana kontribusi BOS terhadap peningkatan mutu pembelajaran? 
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Kepala Sekolah 1: BOS terutama sangat membantu biaya sekolah anak dari kalangan ekonomi bawah 
dan BOS juga menyediakan komponen-komponen untuk keperluan pembelajaran. 

Kepala Sekolah 5: Pada dasarnya dalam BOS ada alokasi untuk menunjang proses PBM. Tapi yang 
terpenting dengan BOS anak dari keluarga tidak mampu dapat terbantu sekolahnya. 

Selain menghimpun data melalui wawancara kepala sekolah, untuk mengkonfirmasi respon dari kepala 
sekolah, dilakukan juga kuesioner terhadap guru di sekolah tersebut dan guru dari sekolah di luar subjek 
penelitian. Tujuan melakukan survey terhadap guru non-subjek penelitian dimaksudkan untuk memperoleh 
perbandingan pola-pola manajemen BOS di sekolah dasar. Berikut disajikan gambaran hasil kuesioner 
keseluruhan guru sekolah subjek penelitian dan guru dari sekolah non non subjek penelitian. 

Tabel 1. Persentase pendapat guru sekolah partisipan terhadap manajemen BOS di sekolahnya 

No Deskripsi Setuju Netral Tidak Setuju 
Gx Gy Gx Gy Gx Gy 

1. Kepala sekolah mendistribusikan 
pengelolaan BOS kepada guru. 

73% 66,7% 10% 10% 17% 23% 

2. Guru terlibat dalam pengelolaan BOS 51% 30% 17% 7% 32% 63% 
3. Kepala sekolah terbuka dan 

transparan 
60% 56,7% 25% 13% 15% 30% 

4. Pengelolaan BOS dapat 
dipertanggungjawabkan 

62% 60,0% 23% 23% 15% 17% 

5. Pembagian kerja dilakukan secara 
terbuka 

61% 56,7% 27% 17% 12% 27% 

6. Sekolah mengumumkan jumlah dana 
BOS yang diperoleh. 

73% 60,0% 10% 10% 17% 30% 

7. Sekolah melakukan verifikasi jumlah 
dana BOS dengan jumlah siswa. 

67% 63,3% 17% 17% 16% 20% 

8. Sekolah mengumumkan komponen 
yang boleh & tidak boleh didanai 
BOS 

74% 63,3% 13% 13% 13% 23% 

9. Sekolah mengumumkan penggunaan 
BOS dan pertuntukannya. 

63% 47% 8% 13% 29% 40% 

10. Sekolah mengumumkan besaran 
dana BOS dan rencana 
penggunaannya. 

67% 53,3% 10% 10% 23% 37% 

11. Sekolah membuat laporan bulanan 
pengeluaran BOS. 

97% 94% 1% 3% 2% 3% 

12. Pencairan dana BOS pusat tepat 
waktu. 

12% 13% 81% 77% 7% 10% 

13. BOS menunjang peningkatan mutu 
pembelajaran. 

54% 52% 36% 38% 10% 10% 

14. Kebijakan BOS tepat dan perlu 
diteruskan. 

47% 43% 33% 33% 20% 23% 

Ket: Gx: Partisipan guru dari subyek sekolah (n: 43); Gy: Partisipan guru umum (n: 30) 

3. Ragam Manajemen BOS: Interpretasi Data 

a. Prinsip Pengelolaan 

Buku Panduan dari Depdiknas (Dirjen Mandikdasmen, 2009) menyatakan prinsip pengelolaan BOS yaitu 
Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan, dan dapat di pertanggungjawabkan. Walaupun kepala 
sekolah menyatakan bahwa mereka mengelola BOS dengan prinsip transparansi, terbuka, akuntabel serta 
melibatkan guru, pernyataan tersebut belum mencerminkan situasi yang sebenarnya. Hal ini dapat dilihat dari 
respon guru yang memandang tidak semua kepala sekolah menjalankan prinsip-prinsip tersebut. Kenyataan 
tersebut menunjukkan bahwa terdapat kepala sekolah yang mengelola dengan baik dan ada juga kepala sekolah 
yang kurang baik dalam mengelola BOS.  
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b. Pengaturan Kerja Pengelolaan BOS  

Buku Panduan dari Depdiknas (Dirjen Mandikdasmen, 2009) menyatakan bahwa pengelola BOS adalah Kepala 
Sekolah, Bendahara dan Unsur dari orang tua siswa. Berdasarkan studi lapangan diperoleh beberapa informasi 
penting: 1) kepala sekolah ada yang menganggap bahwa secara structural pengelolaan BOS mengacu pada 
Juknis Pusat dan ada juga kepala sekolah yang memperluas distribusi pekerjaan dikarenakan memerlukan tenaga 
yang lebih; 2) beberapa guru menyatakan bahwa mereka mendapat tugas tertentu (biasanya guru senior) dan 
beberapa guru lainnya menyatakan tidak mendapat tugas tertentu (biasanya guru muda dan guru honorer). 
Berdasarkan informasi tersebut maka teridentifikasi pola pengaturan kerja pengelolaan BOS, yaitu: 1) Kepala 
Sekolah dan bendahara; 2) Kepala sekolah, bendahara dan guru yang diberdayakan berdasarkan kemampuan 
dan kemauan; dan 3) Kepala sekolah, bendahara dan guru yang diberdayakan secara bergilir tiap tahunnya. 

c. Pelaporan BOS 

Buku Pedoman dari Depdiknas menyatakan bahwa Sekolah mengumumkan besar dana yang diterima dan 
dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani 
oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah. Bahkan format pengumumannya pun (BOS -11A 
dan BOS-K1) disediakan dengan tujuan membantu sekolah membentuk kredibilitas, akuntabilitas dan 
transparansi pengelolaan BOS. 

Hasil study lapangan menunjukkan bahwa sekolah mengumumkan secara terbatas di papan pengumuman: 
1) jumlah dana BOS yang diperoleh; 2) penggunaan BOS dan pertuntukannya; 3) besaran dana BOS dan 
rencana penggunaannya. Begitu pun dengan laporan bulanan. 

d. Penanganan Masalah 

Permasalahan yang mungkin muncul dalam manajemen BOS diantaranya: 1) kesesuaian antara jumlah siswa 
dengan dana yang diperoleh; 2) pengaturan sumber daya; 3) penggunaan dan pelaksanaan BOS; dan 4) 
keterlambatan pencairan BOS.  

Berdasarkan informasi dari kuesioner, penanganan masalah jumlah dana yang diperoleh sekolah dilakukan 
dengan melalui verifikasi data siswa. Sementara itu, pengaturan sumber daya dilakukan dengan beberapa 
pendekatan sebagaimana dikemukakan sebelumnya. Dalam hal pelaksanaan dan belanja, sekolah 
mengantisipasinya dengan mempersiapkan bukti-bukti pembayaran. Kiranya, permasalahan terakhir sering 
menjadi kendala. Untuk menanganinya, beberapa sekolah melakukan pendekatan berbeda yang mencakup 
pinjaman dan penggunaan uang kas sekolah. Pinjaman dilakukan baik terhadap kepala sekolah, guru maupun 
koperasi sekolah. Sementara uang kas yang digunakan biasanya berupa uang sisa yang tersedia dari program 
sebelumnya. 

e. Respon Khusus 

Informasi mengenai respon khusus ini tergali melalui pertanyaan apakah kebijakan BOS sudah tepat dan perlu 
dilanjutkan. Terdapat respon yang beragam baik yang bersifat positif maupun sebaliknya. Berikut adalah 
beberapa respon positif: 

1. Setuju sebab untuk meringankan beban siswa yang tidak mampu menuntaskan wajib belajar sembilan tahun. 
Melalui BOS ini siswa miskin tidak boleh putus sekolah. 

2. Setuju dilanjutkan dengan syarat pengawasannya harus ketat untuk menghindari penyelewengan. 
3. Setuju tapi pengelolaannya harus diperbaiki lagi. 
Sementara tanggapan negatif, diantaranya: 

1. Tidak setuju karena dengan adanya BOS membuat saya/sekolah berbohong dengan pembuatan SPJ-nya. 
Seperti ketika pengawas mengunjungi sekolah kemudian harus diberikan uang transportasi tapi dalam 
SPJ jangan ‘uang transportasi pengawas’ sehingga saya harus cari cara lain. Saya juga merasa 
kewalahan tatkala seorang guru harus menjadi bendahara sekolah tetapi harus mengajar juga sehingga 
ada kewajiban saya untuk mengajar digunakan untuk menjadi bendahara BOS. Saya merekomendasikan 
sekolah memiliki staf bendahara tersendiri. 

2. Tidak setuju karena pengelolaannya hanya dikuasai kepala sekolah dan bendahara. 
3. Tidak setuju karena tidak sesuai dengan sasaran. Selain itu dana BOS penggunaannya terbatas yang 

diatur oleh pusat/pemegang kebijakan. Missal, ketika sekolah ingin menggunakan uang tersebut untuk 
renovasi sekolah/perbaikan sarana (kursi/meja) tidak boleh menggunakan dana BOS. Uang yang tidak 
digunakan dalam periode tertentu itu harus dikembalikan lagi ke pemerintah. 
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f. Pengaruh BOS terhadap Peningkatan Mutu Pembelajaran 

Interpretasi data menunjukkan bahwa belum terdapat bukti yang kuat yang mengindikasikan pengaruh BOS 
terhadap peningkatan mutu pembelajaran. Hal ini diperkuat dari komponen belanja yang dilakukan dimana 
belum terfokus pada kegiatan  atau belanja terkait dengan kebutuhan peningkatan mutu pembelajaran. 
Sebagaian besar alokasinya masih mencakup komponen pendukung sekolah seperti rapat-rapat dinas. Namun 
demikian, kepala sekolah dan guru memandang positif BOS karena dapat membantu akses pendidikan anak dari 
kalangan ekonomi lemah. 

D. PEMBAHASAN: DUA MODEL MANAJEMEN BOS 

Pada dasarnya, pengelolaan BOS dilakukan secara professional, transparan dan akuntabel yang dikelola oleh 
kepala sekolah, bendahara dan unsur orang tua siswa. Prinsip tersebut dilihat melalui bagaimana manajemen 
kepala sekolah dari mulai persiapan (verifikasi jumlah data siswa), perencanaan (pengembangan RAPBS), 
penggunaan sumber daya dan alokasinya (staffing, pembelian dan penggunaan belanja yang dilakukan), 
pelaksanaan dan pelaporan kegiatan. Faktor-faktor tersebut dipandang mempengaruhi pola/model manajemen 
BOS di sekolah dasar. Selain itu, terdapat isu khusus yang terdapat dalam manajemen sekolah dasar, yaitu 
tidaknya struktur administrasi (Tata Usaha) sebagaimana umumnya terdapat di sekolah menengah. 

Interpretasi data menunjukkan bahwa terdapat perbedaan model manajemen BOS, yaitu model standar dan 
model alternatif. Model standar yang dimaksud adalah pola manajemen BOS berdasarkan pedoman dari 
Depdiknas. Dalam model standar, struktur manajemen BOS mencakup kepala sekolah, bendahara dan satu 
orang unsur dari perwakilan orang tua siswa. Namun demikian, fokus dari analisis ini adalah peran dari kepala 
sekolah dan bendahara dalam operasional manajemen BOS di sekolah dasar.  Interpretasi data menunjukkan 
bahwa terdapat model manajemen yang pengelolaannya hanya melibatkan kepala sekolah dan guru bendahara. 

Model manajemen BOS alternatif memiliki ciri sebaran tugas dan pekerjaan terkait kegiatan BOS lebih 
luas dari model standar. Interpretasi data menunjukkan bahwa beberapa kepala sekolah membagi beberapa tugas 
kepada beberapa guru, selain guru yang bertugas sebagai bendahara. Beberapa tugas tersebut diantaranya: 1) 
Pembagian buku dan beasiswa; 2) Pengelolaan Posba; 3) Pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler seperti Pramuka; 
4) Pengelolaan kegiatan peningkatan mutu pendidik/workshop; dan 5) Pembuatan proposal kegiatan dan 
laporan. 

Interpretasi pola pengaturan kerja pengelolaan BOS data juga menunjukkan bahwa terdapat dua variasi 
model alternatif, yaitu pola tersebar berdasarkan kemampuan dan pola tersebar berdasarkan kesempatan. Pola 
tersebar berdasarkan kemampuan memiliki ciri struktur manajemen dimana kepala sekolah melibatkan beberapa 
guru dalam pengelolaan BOS berdasarkan kemamupuan dan kemauan guru yang bersangkutan. Sementara, pola 
tersebar berdasarkan kesempatan memiliki ciri kepala sekolah merotasi penugasan guru secara bergilir setiap 
tahunnya. 

Ketiga model manajemen tersebut menunjukkan adanya keragaman pola manajemen yang tentunya 
dilatarbelakangi oleh konteks tertentu seperti gaya kepemimpinan, kapasitas sekolah dan aspek lainnya. Namun 
demikian, belum tersedia bukti yang kuat mana yang lebih baik dan yang lebih menunjang peningkatan mutu 
pembelajaran.  Sejauh ini hanya terungkap sebatas respon guru terhadap ketiga model manajemen tersebut 
dimana guru memaknainya berdasarkan tingkat transparansi dan akuntabilitas dari model manajemen yang 
dipilih oleh kepala sekolah. Pada tataran tertentu, model standar cenderung dipersepsi negatif dikarenakan 
rendahnya kriteria transparansi dan akuntabilitas. Terhadap pengalaman ini, tak heran, interpretasi data 
menunjukkan bahwa guru tidak setuju dengan adanya BOS. Sementara, model alternatif cenderung dipersepsi 
positif dikarenakan guru memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pelaksanaan BOS. Namun demikian, 
walaupun dipandang positif, tetap terdapat kondisi tertentu yang perlu dipenuhi terutama terkait pengawasan 
terhadap transparansi dan akuntabilitas manajemen BOS.  

Hal menarik dari ketiga pola manajemen tersebut adalah adanya peran guru baik sebagai pengajara 
maupun sebagai administrator dan kaitannya dengan tanggapan guru terhadap program BOS. Umumnya guru 
memandang positif program BOS karena dapat membantu membuka akses pendidikan bagi anak dari kalangan 
keluarga tidak mampu. Sementara itu, pandangan negatif dari guru dimana sekolahnya memberikan peran yang 
memadai terkait dengan beban ganda yang dialami guru: mengajar dan mengelola BOS. Oleh karena itu, 
rekomendasi yang mereka kemukakan adalah pengelolaan BOS sebaiknya dilakukan oleh kepala sekolah serta 
staf administrasi khusus. Hal ini dimaksudkan agar guru memiliki fokus terhadap fungsi utamanya: mengajar. 

Kondisi tersebut memberikan gambaran sementara mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 
berkembangnya model manajemen BOS. Model standar kiranya berkembang berdasarkan panduan pelaksanaan, 
sementara model alternatif berkembang dikarenakan adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki kepala 
sekolah: tidak ada administrator yang dapat melakukan layanan tertentu seperti pengelolaan beasiswa. Kiranya, 
pengalaman dari kebijakan BOS ini dapat ditindaklanjuti dengan program pengembangan sumber daya sekolah 
dasar terutama terkait dengan penyediaan tenaga administrasi di sekolah dasar. 
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Interpretasi data sejauh ini belum memberikan indikasi yang kuat bahwa BOS memiliki pengaruh terhadap 
peningkatan mutu pembelajaran. Hal tersebut kiranya disebabkan karena fokus dari program BOS lebih banyak 
kepada penyediaan aspek penunjang sekolah anak seperti beasiswa dan buku, sementara alokasi terkait program 
peningkatan mutu pendidikan seperti pelatihan dan penyediaan teaching materials bersifat terbatas. Selain itu, 
adanya BOS menjadikan guru sibuk memerankan peran ganda sehingga mempengaruhi fokus pekerjaan 
mengajarnya.   
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Abstract 

 

Indonesian national human resource quality and high competitiveness can only be 
realized one of them through quality education system. System of quality 
education can only be generated through the learning process in a constructive, 
innovative and fun. Constructive learning can be achieved when supported by 
professional teachers. Professional teachers only born of Teacher Education 
Institutions managed seriously. Therefore in order to improve the quality of 
prospective teachers, and teacher educators it is important for all components, 
both representatives in the House of Representatives, Government, education 
experts, educational institutions, mass media and general public need to conduct 
oversight, evaluation and related discussions implementation and execution of 
Teacher Education Institutions. Discussion of problems of education should not 
just dwell on government policy, budget and implementation of school systems / 
madrasah, but need to be complemented with discussion issues Teacher 
Education Institutions. Because this is a formal institutions have academic duties 
and responsibilities of the birth of the teachers a reliable, professional, devoted 
and well cultured. To produce graduates who are reliable, are appropriately the 
managers of Teacher Education Institution academic quality is important to 
develop optimally. 

 

Key words: Quality, Academic, Teacher Education, Professional. 

A. Pendahuluan 

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 
ayat 2, menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas 
merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil 
pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada 
perguruan tinggi. Guru mempunyai tugas pokok: (a) menyelenggarakan kegiatan 
pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan; (b) membina 
perkembangan peserta didik secara utuh sebagai makhluk Tuhan, sebagai 
individu, dan sebagai anggota masyarakat; (c) melaksanakan tugas profesional 
lain dan administratif rutin yang mendukung pelaksanaan dua tugas utama di atas. 

mailto:mulyonouin@gmail.com�
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Guru menjadi figur yang teramat penting di tengah derasnya dinamika dan 
tuntutan perubahan kebijakan menyangkut peningkatan mutu pendidikan saat ini. 
Sebab apapun perubahan di bidang pendidikan, pada akhirnya akan ditentukan 
oleh guru melalui pekerjaan profesinya di ruang-ruang kelas. Sedemikian 
pentingnya peran guru tersebut, sehingga Kaisar Jepang pernah mempertanyakan 
jumlah guru yang dimiliki negaranya, setelah Jepang porak-poranda digempur 
Sekutu pada Agustus 1945. Disisi lain, ditengah tuntutan reformasi bidang 
pendidikan, guru pun menjadi sosok yang patut diperhitungkan. Persoalannya 
sekarang, apakah semua guru telah sadar akan peran dan fungsinya dalam proses 
reformasi tersebut? Ataukah guru masih terjebak dalam mimpi-mimpi indah dan 
tertidur dalam pelukan status quo yang mengedepankan guru sebagai sosok yang 
maha tahu (Sahulata, 2008).  
Aktifitas proses pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan, dan guru 
sebagai salah satu pemegang utama di dalam menggerakkan kemajuan dan 
perkembangan dunia pendidikan. Tugas utama seseorang guru ialah mendidik, 
mengajar, membimbing, melatih, oleh sebab itulah tanggung jawab keberhasilan 
pendidikan berada di pundak guru. Guru sebagai juru mudi dari sebuah kapal, 
mau kemana arah dan haluan kapal dihadapkan, bila juru mudinya pandai dan 
terampil, maka kapal akan berlayar selamat di tujuan, gelombang dan ombak 
sebesar apapun dapat dilaluinya dengan tenang dan tanggungjawab. Oleh karena 
itu, untuk menjadi seorang juru mudi harus melalui pendidikan dan latihan khusus 
serta dengan memiliki keahlian khusus (Isjoni, 2008).  
Demikian pula halnya seorang guru, agar proses pembelajaran berhasil dan mutu 
pendidikan meningkat, maka diperlukan guru yang memahami dan menghayati 
profesinya, dan tentunya guru yang memiliki wawasan pengetahuan dan 
keterampilan sehingga membuat proses pembelajaran aktif, guru mampu 
menciptakan suasana pembelajaran inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Untuk 
menjadi guru profesional juga memerlukan pendidikan dan pelatihan serta 
pendidikan khusus.  
Mengingat pentingnya profesionalisme guru dalam pencapaian tujuan pendidikan 
utamanya pada skala tingkat institusional, maka perlu adanya pelatihan dan 
profesionalisme guru, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang bisa 
dijadikan masukan dalam membuat dan melaksanakan kebijakan di bidang 
pendidikan terutama pada tingkat sekolah dasar sampai menengah baik negeri 
maupun swasta (Isjoni, 2008).  
Guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam 
pembangunan nasional pada bidang pendidikan sehingga perlu dikembangkan 
sebagai profesi yang bermartabat. Sehingga upaya-upaya yang dilakukan 
Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK) di lingkungan Universitas, IKIP, 
STKIP, Fakultas/Jurusan Tarbiyah dan atau Keguruan pada UIN, IAIN, STAIN, 
PTAIS dan PTIS maupun organisasi-organisasi keguruan seperti PGRI dan 
MGMP untuk mendidik, membina, melatih, mengorganisasikan agar lahir sosok 
guru yang professional mutlak dilakukan. Dengan maksud tersebut maka dalam 
makalah ini dikaji upaya mewujudkan pengembangan mutu akademik LPTK 
untuk melahirkan sosok guru profesional.  
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B. Mengkaji Ulang Tugas LPTK  

Sehubungan dengan berbagai permasalahan pendidikan dan rendahnya kualitas 
guru maupun dalam rangka mewujudkan sketsa pengembangan pendidikan di 
Indonesia ke depan, tentunya kurang lengkap kalau tidak disinggung tentang tugas 
Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK) yang secara kelembagaan, 
pelaksanaannya dilakukan oleh Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) di 
universitas-universitas, IKIP, STKIP, dan Fakultas/Jurusan Tarbiyah dan atau 
Kependidikan/Keguruan di lingkungan PTAI (Perguruan Tinggi Agama Islam) 
baik UIN, IAIN, STAIN, PTAIS, dan PTIS, maupun beberapa perguruan tinggi 
lain yang akhir-akhir ini juga berpartisipasi menyelenggarakan kegiatan LPTK 
serta sejenisnya baik yang berstatus negeri maupun swasta.  
 Sementara ini, seringkali orang berbicara masalah pendidikan terfokus pada 
masalah kebijakan pendidikan, penyelenggaraan dan pelaksanaan sistem 
persekolahan/madrasah dengan segala kekurangan dan kelebihan, sekolah 
unggulan, gedung sekolah, merger sekolah, kurikulum, sertifikasi guru, 
pembiayaan pendidikan, ujian negara, lulusan dan masalah-masalah umum 
lainnya yang seringkali dibahas di media massa maupun dalam berbagai 
pertemuan. Nampaknya masyarakat luput membicarakan masalah LPTK kecuali 
mereka yang betul-betul memahami masalah pendidikan di Indonesia secara utuh 
dan komprehensif serta mereka yang memang bergelut dalam penyelenggaraan 
LPTK.  
Masalah LPTK sangat penting dibicarakan banyak kalangan, karena sukses 
tidaknya penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan di Indonesia, baik kemarin 
kini dan akan datang sangat terkait dengan LPTK. Mengapa demikian? Karena 
LPTK sebagai salah satu lembaga formal-akademik yang menghasilkan sarjana–
sarjana pendidikan ikut bertanggungjawab melahirkan guru-guru yang berkualitas, 
yang memiliki kekokohan aqidah dan kedalaman spiritual, keagungan akhlak, 
keluasan ilmu pengetahuan dan kematangan profesional. Apa artinya kinerja 
wakil-wakil rakyat di DPR yang bersusah payah menelurkan berbagai perundang-
undangan pendidikan yang dapat mencakup dan mengayomi seluruh 
penyelenggaraan sistem pendidikan nasional?; apa artinya begitu banyak 
kebijakan pemerintah yang terkait dengan pemerataan dan peningkatan mutu 
pendidikan?; apa artinya banyak pakar bersusah payah mengembangkan teori dan 
konsep tentang penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan yang maju dan 
bermutu serta berbasis pada budaya bangsa, apa artinya kepala sekolah sangat 
mendesak untuk memotori implementasi MBS dan KTSP di sekolah masing-
masing?; apa artinya para guru seringkali mendapat diklat dan pelatihan-
pelatihan?; apa artinya para peserta didik mendapat beasiswa, BOS maupun 
BOM?; kalau pada realitasnya di negeri ini masih banyak perguruan tinggi 
penyelenggara LPTK melaksanakan tugasnya hanya asal-asalan bahkan tidak 
sedikit yang berorientasi bisnis semata dengan dalih “ngaji mumpung“ karena 
pendidikan guru saat ini sedang naik daun di negeri ini.  
Semua apa yang kita lakukan dan diskusikan selama ini dari masalah A sampai Z 
tentang penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan di Indonesia akan sia-sia 
belaka kalau pada akhirnya guru-guru sebagai ujung tombak pendidikan di negeri 
ini dihasilkan oleh LPTK-LPTK yang kurang berkualitas. Lingkaran setan 
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rendahnya mutu pendidikan di negeri tidak akan putus kalau sebagian besar guru-
guru kita di semua jenjang dan jenis pendidikan dari lulusan LPTK yang asal-
asalan dan kurang menanamkan dedikasi kependidikan secara matang. Bagaimana 
hal itu bisa terjadi? LPTK sebagai “perusahaan“ jasa pengolah dan penghasil 
tenaga kependidikan bagaimana dapat menghasilkan tenaga kependidikan yang 
handal kalau penyelenggaraaan LPTK-nya sendiri asal-asalan. Secara nyata pabrik 
yang tenaga kerjanya kurang ahli serta mesinnya kurang baik tidak akan mungkin 
menghasilkan produksi barang yang baik, artinya produksi yang tanpa cacat (zero 
defect). Bagaimana LPTK dapat menghasilkan guru-guru yang bermutu kalau 
perusahaan jasa pengolah SDM itu sendiri kurang bermutu. 
“Ibarat membendung sungai yang sedang banjir“ (dengan meminjam istilah Prof. 
Imam Suparyogo dari UIN Malang) atau laksana mengajak masyarakat bergotong 
royong meninggikan tanggul sungai tetapi pada saat yang sama kita membiarkan 
oknum masyarakat sendiri bebas menggunduli hutan. Apa artinya kita bersusah 
payah memperbaiki dan mengaspal jalan kalau pada saat yang sama pembangunan 
got-got saluran air tidak diperhatikan dan sampah menumpuk di mana-mana 
bahkan pembangunan di atas bantaran sungai dibiarkan begitu saja sehingga yang 
terjadi bencana banjir dan banjir setiap musim hujan. Inilah namanya pekerjaaan 
yang sia-sia, pembangunan yang membutuhkan dana besar, waktu dan tenaga 
yang banyak pada akhirnya hanya sia-sia karena olah segelintir orang maupun 
kurangnya perhatian pada aspek lain yang terkait.  
Demikian juga dalam dunia pendidikan, apa artinya DPR bersusah payah 
mengesahkan perundang-undangan pendidikan yang komprehensif, apa gunanya 
pemerintah telah banyak mengesahkan peraturan pendukung serta berbagai 
kebijakan yang terkait dengan pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan, 
insan  pendidikan tergugah kesadaran dan semangatnya melaksanakan tugas 
sebaik-baiknya serta sarana prasarana pendidikan dipenuhi secara maksimal; 
semua pekerjaan mega besar bangsa tersebut akan sia-sia kalau pada saat yang 
sama pemerintah dan masyarakat membiarkan  beberapa “oknum“ perguruan 
tinggi penyelenggara LPTK yang seringkali kurang mentaati tata aturan akademik 
dan etika pendidikan tinggi. Demikian juga akan menjadi bencana besar terhadap 
pembangunan SDM di masa mendatang, kalau pemerintah dan semua kalangan 
”membiarkan” dan kurang mengawasi terhadap menjamurnya perguruan tinggi 
penyelenggara LPTK di daerah-daerah hingga pelosok-pelosok desa yang tidak 
diimbangi dengan persiapan SDM dan fasilitas pendukung yang memadahi.  
Karena LPTK yang kurang bermutu akan menghasilkan tenaga-tenaga 
guru/kependidikan yang kurang bermutu. Tenaga guru/kependidikan yang kurang 
bermutu akan melaksanakan kinerja kependidikan dan KBM kurang  bermutu. 
Pelaksanaan pendidikan dan KBM yang kurang bermutu akan menghasilkan 
lulusan yang kurang bermutu. Lulusan yang kurang bermutu akan menghasilkan 
anggota masyarakat dan tenaga kerja yang kurang bermutu. Anggota masyarakat 
yang kurang bermutu akan menyebabkan rendahnya tingkat pengetahuan dan 
keahlian, kesadaran, dedikasi, kedisiplinan serta etos kerja. Rendahnya 
pengetahuan, kesadaran, kedisiplinan dan etos kerja menyebabkan mudahnya 
masyarakat melakukan berbagai pelanggaran pada tata aturan dan tata nilai 
kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.  



 

167 
 

Sedang tenaga kerja yang kurang bermutu akan menghasilkan produksi barang  
maupun jasa yang kurang bermutu. Produksi barang dan jasa yang kurang 
bermutu akan menyebabkan rendahnya daya tawar dan daya serap baik pada 
pasaran domestik maupun  internasional. Rendahnya daya serap dan daya tawar 
produksi jasa maupun barang dalam negeri menyebabkan lumpuhnya 
perekonomian nasional. Lumpuhnya perekonomian nasional menyebabkan 
tumbuhnya kemiskinan dan pengangguran. Tumbuh suburnya kemiskinan dan 
pengangguran menyebabkan munculnya kerawanan sosial. Kerawanan sosial 
menyebabkan munculnya krisis multidemensi yang meliputi ekonomi, politik, 
lingkungan, dan berkembang pada krisis nilai dan budaya serta puncaknya 
menyulutkan disintegrasi bangsa.  Munculnya krisis multidimensi menyebabkan 
rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat dunia pada bangsa Indonesia. 
Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat dunia berarti hancurlah jati diri 
bangsa. Hancurnya jati diri bangsa berarti sia-sialah semua mega perjuangan, 
dedikasi serta pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh putra-putra terbaik 
negeri ini, mulai dari para pahlawan, para pejuang pendiri bangsa maupun para 
pimpinan dan semua komponen bangsa dari generasi ke generasi.  
Salah satu komponen bangsa yang bertindak sebagai ”setitik nila” yang dapat 
merusak ”susu sebelanga” adalah perguruan tinggi penyelenggara LPTK yang 
asal-asalan yaitu tidak mentaati dan memenuhi tata aturan akademik serta tata 
nilai penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan tinggi. Sehingga LPTK yang 
kurang bermutu tersebut tentunya sulit untuk menghasilkan calon-calon guru anak 
bangsa yang handal dan professional yang sekiranya dapat menopang terhadap 
peningkatan mutu pendidikan secara nasional.  
Sebagaimana dijelaskan Surya (2008:4), setiap aspek pendidikan termasuk 
masalah kualitas guru saat ini menghadapi tantangan baik global, nasional, 
maupun lokal. Pada tatanan nasional, dunia pendidikan ditantang dengan berbagai 
upaya pembaharuan dan pembangunan nasional yang lebih berorientasi pada 
pengembangan sumber daya manusia. Lahirnya Undang-undang Nomer 20 Tahun 
2003 tentang Sisdiknas, Undang-undang Nomer 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 
Dosen, dan berbagai produk ketentuan hukum lainnya merupakan satu tantangan 
yang harus dihadapi oleh LPTK yang mempunyai tanggungjawab dalam 
menghasilkan guru yang berkualitas. Pada tatanan lokal dengan penerapan 
otonomi daerah, setiap daerah mempunyai peluang untuk menata pengembangan 
tenaga guru yang lebih berkualitas dan sesuai dengan tuntutan kebutuhan daerah. 
Berkaitan dengan masalah dan kendala guru sebagaimana dikemukakan di atas, 
cukup banyak kritikan tajam yang ditujukan kepada LPTK khususnya yang 
berkenaan dengan ketidakmampuan LPTK menghasilkan guru yang berkualitas. 
Pendidikan guru di masa lalu dan hingga sekarang sering dikritik terlalu sempit 
yang dibatasi dengan mempersiapkan pengetahuan yang akan diajarkan di kelas. 
Dengan kata lain pendidikan itu kurang memperhatikan hal-hal yang terkait 
dengan pemahaman mengenai peserta didik, pengembangan profesi, pembentukan 
kepribadian, dan landasan paedagogis. Sebagai akibatnya ialah guru hanya 
mampu tampil sebagai penyampai pengetahuan dan tidak tampil sebagai guru 
profesional sebagaimana dituntut oleh Undang-undang Guru dan Dosen. 
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C. Mengembangkan Mutu Akademik LPTK 

Dalam penyelenggaraan LPTK sebagai pelaksana Program Pendidikan Guru 
Berdasarkan Kompetensi (PGBK) perlu dikembangkan mutu akademik LPTK 
berdasarkan pada seperangkat kompetensi yang diperkirakan dipersyaratkan bagi 
pelaksanaan tugas-tugas keguruan dan kependidikan yang telah ditetapkan dan 
bermuara pada pendemonstrasian perangkat kompetensi tersebut oleh peserta 
didik calon guru setelah mengikuti sejumlah pengalaman belajar. 
Perangkat kompetensi yang dimaksud, termasuk proses pencapaiannya, dilandasi 
oleh asumsi-asumsi filosofis, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang dianggap benar, 
baik atas dasar bukti-bukti empirik, dugaan-dugaan maupun nilai-nilai masyarakat 
berdasarkan Pancasila, nilai-nilai budaya dan agama. Asumsi-asumsi tersebut 
merupakan batu ujian di dalam menilai perancangan dan implementasi program 
dari penyimpangan-penyimpangan pragmatis ataupun dari serangan-serangan 
konseptual. 
Asumsi-asumsi yang dimaksud mencakup 7 bidang yaitu yang berkenaan dengan 
hakekat-hakekat manusia, masyarakat, pendidikan, peserta didik, guru, belajar-
mengajar dan kelembagaan. Tentu saja hasil kerja tersebut diatas perlu 
dimantapkan dan diverifikasi lebih jauh melalui forum-forum yang sesuai seperti 
Komisi Kurikulum, Konsorsium Ilmu Kependidikan, LPTK bahkan kalangan 
yang lebih luas lagi khususnya yang terkait. Adapun pemahaman terhadap 
hakekat kelembagaan LPTK, yaitu:   

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 masyarakat 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 tanggungjawab bersama antara 
LPTK dan sekolah-sekolah pemakai (calon) lulusan. 

Tentunya pendidikan berdasarkan kompetensi bagi tenaga kependidikan lainnya   
memerlukan perangkat asumsi yang berbeda.  
 
D. Penutup 

Pengembangan profesionalisme guru menjadi perhatian secara global, karena guru 
memiliki tugas dan peran bukan hanya memberikan informasi-informasi ilmu 
pengetahuan dan teknologi, melainkan juga membentuk sikap dan jiwa yang 
mampu bertahan dalam era hiperkompetisi. Tugas guru adalah membantu peserta 
didik agar mampu melakukan adaptasi terhadap berbagai tantangan kehidupan 
serta desakan yang berkembang dalam dirinya. Pemberdayaan peserta didik ini 
meliputi aspek-aspek kepribadian terutama aspek intelektual, sosial, emosional, 
dan keterampilan. Tugas mulia itu menjadi berat karena bukan saja guru harus 
mempersiapkan generasi muda memasuki abad global, melainkan harus 
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mempersiapkan diri agar tetap eksis, baik sebagai individu maupun sebagai 
profesional.  
Untuk menghasilkan guru yang profesional, maka tugas LPTK yang dengan 
berbagai bentuk dan ragamnya, mulai dari universitas, IKIP, FKIP, STKIP, 
Fakultas/Jurusan Tarbiyah yang ada di lingkungan Perguruan Tinggi Islam (UIN, 
IAIN, STAIN, PTAIS maupun PTIS) dengan segala daya dukung yang ada 
selayaknya mampu melahirkan sosok figur guru yang handal yang disebut sebagai 
“Pendidik/Guru Profesional”. Untuk dapat  menghasilkan calon guru dan guru 
profesional tersebut maka sudah selayaknya para pengelola LPTK melakukan 
manajemen stratejik pengembangan mutu akademik melalui: penyusunan 
kurikulum yang memadai, proses pembelajaran yang inovatif dan konstruktif, 
tercukupi dosen-dosen dan tenaga akademik yang handal, membangun suasana 
akademik kampus yang ilmiah, edukatif dan religius, pemanfaatan laboratorium 
secara optimal, maupun peningkatkan kualitas PPL dan KKN serta kegiatan 
penelitian yang mendukung.  
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Abstrak 

Learning regular-conventional that weak in exploring learners maximum cognition must be 
reconstructed to the right way. Ideally, learning is a guided exploration vehicle for constructing 
knowledge through learning how to think, especially critical thinking. Critical thinking as "life 
skills" is important because it is a fundamental process that enables learners cope with and reduce 
the uncertainty in the future. Critical thinking in general is higher level thinking processes, true, 
complex and reflective through testing in order to investigate the purpose. Critical thinking as a 
skill is a process of developing the mind, the creation of habits, reflections and questions in every 
aspect of life that can be taught in the classroom. Teaching critical thinking can be achieved 
through learning approach with all intentionally learning. The approach typically used are (1) 
active learning, (2) collaborative learning, (3) contextual teaching, (4) approach to higher order 
thinking, (5) Self-directed learning, (6) problem based learning (PBL), and others. Critical 
thinking model generally includes five phases, namely clarification of the basis, in-depth 
clarification / information, conclusions, considerations, and strategies or tactics. It Evaluated by 
using the California Critical Thinking Test (CCTT) to evaluate the critical thinking skills and 
disposition Critical Thinking Inventory (CTDI) to evaluate the attitude of critical thinking. 

Kata kunci: keterampilan berpikir kritis, pembelajaran 

 
 

 
A. Pendahuluan 

Pembelajaran reguler-konvensional yang didominasi oleh model chalk and talk (kapur 
dan tutur) kurang mengeksplorasi kognisi peserta didik secara maksimal. Idealnya adalah 
pembelajaran menjadi wahana explorasi terbimbing dengan pendampingan, tidak sekadar 
transmisi pengetahuan. Pembelajaran diharapkan bisa menjadi ajang individual discovery peserta 
didik dalam mengkonstruksi pengetahuannya. Pendidikan-pembelajaran sejatinya memberikan 
kesempatan dan pengalaman dalam proses pencarian informasi, penyelesaian masalah dan 
pembuatan keputusan bagi kehidupan peserta didik sendiri. Agar terjadi pengkonstruksian 
pengetahuan secara bermakna, guru harus melatih peserta didik bagaimana berpikir (how to think), 
bukan mengajar peserta didik apa yang dipikirkan (what to think).  

Makalah singkat ini mengungkap secara secara singkat bagaimana membelajarkan 
berpikir yakni keterampilan berpikir kritis.  Penelusurannya ditekankan pada (a) pentingnya 
keterampilan berpikir kritis; (b) konsep berpikir kritis; dan (c) pembelajaran berpikir kritis. 
 
B. Pembahasan 

a. Pentingnya Keterampilan Berpikir Kritis 
  Berpikir Kritis (Critical Thinking) sebenarnya telah lama menjadi tujuan pokok dalam 
pendidikan yakni sejak tahun 1942. Penelitian dan berbagai pendapat tentang hal itu, telah menjadi 
topik pembicaraan dalam sepuluh tahun terakhir (Steven, 1991). Berpikir Kritis menjadi gerakan 
di dunia pendidikan barat pada tahun 1980-an (California Academic, (1990). Tokoh pengembang 
konsep berpikir kritis adalah Robert Ennis, Matthew Lipman, dan Robert Sternberg. 

Meskipun berpikir kritis cukup lama diperhatikan sebagai tujuan utama pendidikan di 
dunia pendidikan barat, akan tetapi studi-studi terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik 
mengungkapkan bahwa keterampilan berpikir kritis tidak berkembang tanpa usaha yang secara 
eksplisit dan disengaja ditanamkan dalam pengembangannya (Zohar, 1994). Artinya, seorang 
peserta didik tidak dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dengan baik tanpa ditantang 
untuk berlatih menggunakannya dalam pembelajaran dan bidang studi yang dipelajarinya.  Peserta 
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didik yang terlahir tidak memiliki kemampuan berpikir kritis, mereka tidak dapat mengembangkan 
kemampuan berpikir secara alami untuk hidup (Schafersman, 1991). Intinya, berpikir kritis adalah 
kemampuan yang dapat dipelajari, sehingga harus dibelajarkan. Dengan demikian, guru-guru 
dalam semua disiplin ilmu memegang peranan penting dalam mengembangkan kemampuan 
berpikir kritis peserta didik. 

Pentingnya melatihkan keterampilan berpikir kritis karena berpikir kritis merupakan 
proses dasar yang memungkinkan peserta didik menanggulangi dan mereduksi ketidaktentuan di 
masa datang (Cabrera, 1992). Dengan kemampuan berpikir kritis memungkinkan peserta didik 
menentukan informasi yang penting didapatkan, diubah atau ditransformasi, dan dipertahankan. 
Dengan berpikir kritis, peserta didik dapat mengatur, menyesuaikan, mengubah, atau memperbaiki 
pikirannya sehingga peserta didik dapat bertindak lebih cepat. Peserta didik yang berpikir kritis 
adalah peserta didik yang dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan 
sehari-hari dan dapat menghadapi tantangan. 

b. Konsep Berpikir Kritis 
  Perkataan kritik berasal daripada bahasa Yunani "kritikos" yang bermakna mampu 
menilai. Berpikir kritis adalah kombinasi keahlian (skill/keterampilan) yang kompleks. Berpikir 
kritis disebut juga berpikir logis, berpikir analitis, directed thinking, berpikir reflektif, berpikir 
rasional, high order thinking, dan banyak lagi sebutan lain. Berpikir kritis secara singkat bermakna 
proses berpikir tingkat tinggi, benar, kompleks dan reflektif melalui pengujian dalam rangka 
menginvestigasi tujuan. 
  Gerhard (1971) mendefinisikan berpikir kritis sebagai suatu proses kompleks yang 
melibatkan penerimaan, penguasaan, analisis, dan evaluasi data dengan mempertimbangkan aspek 
kualitatif dan kuantitatif serta melakukan seleksi atau membuat keputusan berdasarkan hasil 
evaluasi. Menurut Ennis (1985: 54), berpikir kritis adalah cara berpikir reflektif yang masuk akal 
atau berdasarkan nalar yang difokuskan untuk menentukan apa yang harus diyakini dan dilakukan. 
Berpikir kritis adalah pengujian yang rasional terhadap ide-ide, pengaruh, asumsi, prinsip-prinsip, 
argumen, kesimpulan-kesimpulan, isu-isu, pernyataan, keyakinan dan aktifitas. Dalam konteks 
yang lebih tinggi berpikir kritis adalah pengujian berdasarkan alasan ilmiah, pengambilan 
keputusan dan kreativitas.  
  Menurut Schafersman (1991), berpikir kritis berarti berpikir secara benar dalam mencari 
pengetahuan yang dapat dipercaya dan relevan tentang dunia. Cara lain untuk menjelaskan berpikir 
kritis adalah berpikir masuk akal, reflektif, bertanggung jawab, dan cakap yang terfokus pada 
pengambilan keputusan tentang apa yang dipercaya atau dilakukan. Seseorang yang berpikir 
secara kritis dapat mengajukan pertanyaan yang berkesesuaian, mengumpulkan informasi yang 
relevan, memilih informasi secara kreatif dan efisien, memberikan alasan yang logis terhadap 
informasi yang dikumpulkan, dan membuat keputusan yang dapat dipercaya tentang dunia yang 
memungkinkan seseorang untuk hidup dan berhasil dalam kehidupannya. Berpikir kritis yang 
benar adalah berpikir tingkat tinggi yang memungkinkan seseorang, misalnya, menilai dampak 
pendirian pabrik nuklir bagi lingkungan dan menilai akibat pemanasan global (Schafersman, 
1991). Berpikir kritis memungkinkan seseorang menjadi warga negara yang bertanggung jawab. 

Bahwa berpikir kritis adalah mengaplikasikan rasional, kegiatan berpikir yang tinggi, 
yang meliputi kegiatan menganalisis, mensintesis, mengenal permasalahan dan pemecahannya, 
menyimpulkan, dan mengevaluasi.  Berpikir kritis merupakan salah satu proses berpikir tingkat 
tinggi yang dapat digunakan dalam pembentukan sistem konseptual peserta didik. Meyer (1986) 
menyebut berpikir kritis sebagai kemampuan untuk memformulasikan generalisasi, menemukan 
kemungkinan-kemungkinan baru, dan menunda pertimbangan. Dewey (dalam Penner, 1995) 
mengasosiasikan berpikir kritis dengan pertimbangan-pertimbangan yang ditunda, skeptis, atau 
berpikir reflektif. Adapun Brookfield (dalam Penner, 1995) menyarankan berpikir kritis sebagai 
aktivitas untuk mengidentifikasi dan menantang asumsi serta menggali dan membayangkan 
kemungkinan lain. Menurut Halpen (1996), berpikir kritis adalah memberdayakan keterampilan 
atau strategi kognitif dalam menentukan tujuan. Berpikir kritis juga merupakan kegiatan 
mengevaluasi-mempertimbangkan simpulan yang akan diambil.  

Berpikir kritis (critical thinking) adalah investigasi terhadap tujuan guna mengeksplorasi 
situasi, phenomena, pertanyaan, atau masalah untuk menuju pada hipotesis atau keputusan secara 



172 
 

terintegrasi. Berpikir kritis adalah suatu proses menentukan keautentikan, akurasi, atau nilai 
sesuatu yang dikarakterisasi oleh kemampuan untuk mencari alasan dan alternatif, menerima 
situasi total dan mengubah pandangan seseorang berdasarkan bukti-bukti. Di antara karakteristik 
utamanya adalah: (1) rasionalitas. (2) Kesadaran diri. (3) Kejujuran. (4) Keterbukaan. (5) Disiplin. 
dan (6) Penentuan (Kurlands, 2000). Dalam rumusan lain, karakteristik berpikir kritis adalah (a) 
proses pengetahuan multi dimensi; (b) orientasi pada proses; (c) kerangka interpretasi 
pengetahuan, tantangan, pengambilan keputusan, hipotesis dan memodifikasi.  
  Lipman membedakan ordinary thinking (berpikir biasa) dan critical thinking (berpikir 
kritis). Berpikir biasa sangatlah sederhana dan tidak mempunyai standar, sedangkan berpikir kritis 
lebih kompleks dan didasarkan pada standar objektivitas, kemanfaatan, dan konsistensi. Limpan 
menginginkan para pendidik membantu peserta didik untuk mengubah: 1) dari menebak menjadi 
memperkirakan, 2) dari memilih menjadi mengevaluasi, 3) dari mengelompokkan menjadi meng-
klasifikasikan, 4) dari percaya menjadi mengasumsikan, 5) dari menyimpulkan menjadi 
menyimpulkan secara logis, 6) dari asosiasi konsep menjadi memahami prinsip dasar, 7) dari 
memahami hubungan menjadi memahami hubungan di antara berbagai hubungan, 8) dari 
memahami menjadi membuat hipotesis, 9) dari menawarkan pendapat tanpa alasan menjadi 
menawarkan pendapat dengan alasan, dan 10) dari membuat penilaian tanpa kriteria menjadi 
membuat penilaian berdasarkan kriteria. 

c. Pembelajaran Berpikir Kritis  
Masalah yang berhubungan dengan keterampilan berpikir kritis ini dalam pembelajaran 

sering luput dari perhatian guru. Keterampilan berpikir kritis ini mungkin hanya diharapkan 
muncul sebagai efek pengiring (nurture effect) semata, yang barangkali hanya muncul dalam doa 
guru, sehingga kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru lebih banyak memberi informasi, dan 
diikuti oleh diskusi dan latihan dengan frekwensi yang sangat terbatas. Dengan pembelajaran 
seperti ini, tidak mengherankan jika kualitas pendidikan di Indonesia sangat rendah. 

Berpikir Kritis dianggap sebagai ”life skills” yang pada dasarnya merupakan proses 
perkembangan pikiran, menciptakan kebiasaan, refleksi serta pertanyaan dalam setiap aspek 
kehidupan (Arend, 2009). Berpikir kritis merupakan kecerdasan yang dapat diajarkan (bukan 
merupakan hal yang kaku). Berpikir kritis adalah suatu proses aktif dalam menggunakan 
kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi informasi yang dihasilkan melalui observasi, 
pengalaman, dan refleksi mereka dengan mencari alasan dan proses komunikasi. Ini berarti 
sebagai seorang guru harus membawa para peserta didik untuk selalu bertanya, memiliki rasa ingin 
tahu, dan memikirkan kembali apa yang dipikirkan.  

Kesepakatan yang diperoleh dari hasil lokakarya American Philosophical Association 
(APA, 1990) tentang komponen keterampilan intelektual yang diperlukan pada berpikir kritis 
antara lain interpretation, analysis, evaluation, inference, explanation, dan self regulation

a) Memberikan penjelasan sederhana, yang berisi: memfokuskan pertanyaan, menganalisis 
pertanyaan dan bertanya, serta menjawab pertanyaan tentang suatu penjelasan atau 
pernyataan. 

. 
 Selanjutnya, Ennis (1985: 55-56), mengidentifikasi 12 indikator berpikir kritis, yang 
dikelompokkannya dalam lima besar aktivitas sebagai berikut: 

b) Membangun keterampilan dasar, yang terdiri atas mempertimbangkan apakah sumber dapat 
dipercaya atau tidak dan mengamati serta mempertimbangkan suatu laporan hasil observasi. 

c) Menyimpulkan, yang terdiri atas kegiatan mendeduksi atau mempertimbangkan hasil deduksi, 
meninduksi atau mempertimbangkan hasil induksi, dan membuat serta menentukan nilai 
pertimbangan. 

d) Memberikan penjelasan lanjut, yang terdiri atas mengidentifikasi istilah-istilah dan definisi 
pertimbangan dan juga dimensi, serta mengidentifikasi asumsi. 

e) Mengatur strategi dan teknik, yang terdiri atas menentukan tindakan dan berinteraksi dengan 
orang lain.  

Seringkali pengajaran berpikir kritis diartikan sebagai problem solving, meskipun 
kemampuan memecahkan masalah merupakan sebagian dari kemampuan berpikir kritis. Ada 
beberapa strategi yang bisa digunakan antara lain: (1) Pembelajaran Aktif, (2) Pembelajaran 
Kolaboratif, (3) Pembelajaran Kontekstual, (4) Menggunakan pendekatan higher order thinking, 
dan (5) Self directed learning. (6) Problem Based Learning (PBL) (Sudaryanto, 2009). Strategi CT 
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menurut Eisler (dalam Untari, 2009) dapat menggunakan Deep Dialogue, Multiple Intelligences, 
Belajar Aktif, Keterampilan Proses ataupun Partnership Learning Method.  

Taksonomi Bloom's memberikan gambaran agar peserta didik menjadi pemikir kritis. 
Kebutuhan untuk mengembangkan keterampilan baru ini dilakukan dengan 3R; reading, 'riting 
and 'rithmetic. Kemudian ditambahkan dengann 3C; computing, critical thinking, dan capacity for 
change. Penggunaan Taksonomy Bloom's dapat menjadi alat yang sangat ampuh untuk membantu 
peserta didik belajar kritis (Jack, et. all. 2008). Pada proses ini, guru menggunakan jenis 
pertanyaan pada level yang lebih tinggi, kemudian mengintegrasikannya sesuai dengan isi yang 
disampaikan berdasarkan proses pembelajaran, penekanan kemudian beralih dengan proses 
kolaborasi dan memberikan kesempatan peserta didik untuk mengembangkan konseptual kritis.  

Menurut Schafersman (1991), tujuan pembelajaran keterampilan berpikir kritis adalah 
untuk memperbaiki keterampilan berpikir peserta didik dan menyiapkannya agar berhasil 
menghadapi kehidupan. Sementara itu, Dumke (1980, dalam Jones, 1996) menyatakan bahwa 
pembelajaran berpikir kritis dirancang untuk mencapai pemahaman dari hubungan bahasa yang 
logis, yang seharusnya menghasilkan kemampuan menganalisis, mengkritisi, dan menyarankan 
ide-ide, untuk memberi alasan secara induktif dan deduktif dan untuk mencapai simpulan yang 
faktual berdasarkan pertimbangan yang rasional. 

Peserta didik yang berpikir secara kritis akan terampil menyusun rencana secara sistematis 
dan terampil memecahkan masalah. Berpikir kritis sangat diperlukan dalam zaman perkembangan 
IPTEK sekarang ini, karena selain hasil-hasil IPTEK dapat dinikmati, ternyata hasil-hasil IPTEK 
juga menimbulkan beberapa masalah bagi manusia dan lingkungan (Winocur, dalam Costa, 1985). 

Guru sebagai pendidik berkewajiban untuk mengkondisikan pembelajaran agar peserta 
didik mampu mengembangkan kecerdasan dan kemampuan berpikir kritisnya. Kewajiban ini 
diemban oleh guru karena guru dan peserta didiknya hidup dalam suatu kondisi demokratis yang 
sangat menghargai nalar dan berpikir kritis. Pengalaman bermakna yang melibatkan berpikir kritis 
dapat membantu peserta didik: a) membuat keputusan yang didasarkan pada evaluasi komponen-
komponen yang terlibat, b) menentukan validitas simpulan, keyakinan, dan opini yang dinyatakan 
orang lain, c) melihat keyakinan, perasaan, sikap, dan pemikirannya sendiri yang berkaitan dengan 
situasi yang ada, dan d) membiarkan peserta didik untuk memperkuat gagasan dan keyakinannya 
serta menentukan sendiri nilai-nilai yang akan dihargainya (Gerhard, 1971). 

Kemampuan berpikir kritis peserta didik dapat dikembangkan dan diperkaya dengan 
pengalaman yang bermakna (Carin dan Sund, 1989). Sementara Tyler (1949, dalam Karlimah, 
1999) berpendapat bahwa pengalaman atau pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada 
peserta didik untuk memperoleh keterampilan-keterampilan dalam pemecahan masalah dapat 
merangsang keterampilan berpikir kritis peserta didik. Pengalaman ini diperlukan agar peserta 
didik memiliki struktur konsep yang berguna dalam menganalisis dan mengevaluasi suatu 
permasalahan. Dengan berpikir kritis, peserta didik dapat mengatur, menyesuaikan, mengubah, 
atau memperbaiki pikirannya sehingga peserta didik dapat bertindak lebih cepat. Penyesuaian ini 
tidaklah acak atau bersifat intrinsik, tetapi didasarkan pada standar atau rambu-rambu yang oleh 
Lipman disebut `kriteria' (criteria) dan oleh Ennis, dkk. disebut nalar (reason). Orang yang 
berpikir kritis akan berpikir dan bertindak secara normatif, siap bernalar tentang sesuatu yang 
mereka lihat, dengar, atau pikirkan (Splitter, 1991). 

d. Model Berpikir Kritis dan Evaluasinya 
Praktek pendidikan tidak banyak memberikan latihan berpikir (power of thinking). 

Kebebasan berpikir cenderung dibatasi dengan berbagai dogma dan "barrier" sehingga kapasitas 
berpikir peserta didik tidak berkembang. Beberapa ahli telah mengembangkan model berpikir 
kritis. Perkins dalam  (Zohar, 1994) meringkas model berpikir kritis yang dikumpulkan dari 
beberapa literatur. Kebanyakan dari model ini meliputi lima tahap, yaitu klarifikasi dasar, 
klarifikasi mendalam/lanjut, simpulan, pertimbangan, dan strategi atau taktik (Tabel 1). 

Tabel 1. Ringkasan Model Berpikir Kritis 

Penulis 
Norris & 
Ennis 
(1989) 

Henri (1992) 
Clulow &  
Brace Govan 

Garrison, 
Anderson & 

Archer 

Newman, 
Webb & 
Cochrane 

Bullen 
(1997) 
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(2001) (2001) (1995) 

Tahap 1 Klarifikasi 
dasar 

Klarifikasi 
dasar 

Memacu 
peristiwa Klarifikasi Klarifikasi 

Tahap 2 Dukungan 
dasar 

Klarifikasi 
mendalam Eksplorasi Klarifikasi 

mendalam Asesmen 

Tahap 3 Kesimpulan Kesimpulan Ketentuan Kesimpulan Kesimpulan 

Tahap 4 Klarifikasi 
lanjut Pertimbangan Resolusi Pertimbangan Strategi dan 

taktik 

Tahap 5 Strategi dan 
taktik Strategi  Strategi  

 
Evaluasi merupakan proses pengukuran pencapaian tujuan yang diinginkan dengan 

menggunakan metode yang teruji validitas dan reliabilitasnya. Beberapa penelitian mengevaluasi 
kemampuan berpikir kritis dari aspek keterampilan intelektual seperti keterampilan menganalisis, 
mensintesis, dan mengevaluasi dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbasis 
taxonomi Bloom.  

Colucciello menggabungkan berbagai elemen yang digunakan dalam penelitian dan 
komponen pemecahan masalah serta kriteria yang digunakan dengan komponen keterampilan dan 
sikap berpikir kritis. Elemen tersebut antara lain menentukan tujuan, menyusun pertanyaan atau 
membuat kerangka masalah, menunjukkan bukti, menganalisis konsep, interpretasi, asumsi, 
perspektif yang digunakan, keterlibatan, dan kesesuaian. Dengan kriteria antara lain: kejelasan, 
ketepatan, ketelitian, keterkaitan, keluasan, kedalaman, dan logikal. Dia juga membandingkan 
dengan inventory yang sudah ada seperti California Critical Thinking Test (CCTT) untuk 
mengevaluasi keterampilan berpikir kritis dan Critical Thinking Disposition Inventory (CTDI) 
untuk mengevaluasi sikap berpikir kritis (Reed, 1998; Facione, 2009).  
 
C. Simpulan 
 Kegiatan belajar mengajar merupakan suatu proses penting sebagai upaya untuk 
mengkonstruksi pengetahuan melalui pengajaran bagaimana berpikir, terutama berpikir kritis. 
Berpikir kritis secara umum bermakna proses berpikir tingkat tinggi, benar, kompleks dan reflektif 
melalui pengujian dalam rangka menginvestigasi tujuan. Berpikir Kritis sebagai sebuah 
keterampilan merupakan proses perkembangan pikiran, menciptakan kebiasaan, refleksi serta 
pertanyaan dalam setiap aspek kehidupan yang dapat diajarkan di kelas dengan berbagai 
pendekatan. Tujuannya untuk memperbaiki keterampilan berpikir peserta didik. Modelnya 
meliputi lima tahap, yaitu klarifikasi dasar, klarifikasi mendalam/lanjut, simpulan, pertimbangan, 
dan strategi atau taktik. Evaluasinya menggunakan California Critical Thinking Test (CCTT) 
untuk mengevaluasi keterampilan berpikir kritis dan Critical Thinking Disposition Inventory 
(CTDI) untuk mengevaluasi sikap berpikir kritis. 
 

DAFTAR PUSTAKA 
Arend, Bridget. 2009.  Encouraging Critical Thinking in Online Threaded Discussions.  Tersedia 
[online].  www. thejeo. com/Archives/Volume6Number1/Arendartikel. pdf.  Diakses Maret 2009  

Cabrera, G. A. 1992. A Framework for Evaluating the Teaching of Critical Thinking. Education 
113 (1): 59-63. 

California Academic. (1990). “Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes 
of Educational Assessment and Instruction”. The Delphi Report 

(c) 1990, The California Academic Press, 217 La Cruz Ave. Millbrae, CA 94030. 
Tersedia [On-line] 

ERIC Document 
Number: ED 315 423 

www.insightassessment.com/ pdf_files/DEXadobe.PDF Diakses 
April 2009 

Carin, A. A. and Sund, R. B. 1989. Teaching Science through Discovery. Ohio: Charles E. Merril 
Publishing. 

http://www.thejeo.com/Archives/Volume6Number1/Arendpaper.pdf�
http://www.insightassessment.com/pdf_files/DEXadobe.PDF�


175 
 

Costa, A. L. (1985). Teacher Behaviors that Enable Student Thinking. in Costa, A. L. (ed). 
Developing Minds: A Resource Book for Teaching Thinking. Alexandria: ASDC. 

Ennis, R. H. (1991). An Elaboration of a Cardinal Goal of Science Instruction. Educational 
Philosophy and Temy 23 (1): 31043. 

Facione, P. A., at.al.  The Disposition Toward Critical Thinking: Its Character, Measurement, and 
Relationship to Critical Thinking Skill Informal Logic, Vol 20, No 1 (2000) pp 61-84 

Gerhard, M. (1971). Effective Teaching Strategies with the Behavioral Outcomes Approach. New 
York: Parker Publishing Company, Inc. 

Jones, A.  2008.  Multiplicities or Manna from Heaven? Critical Thinking and the Disciplinary 
Context.  Tersedia [online].  www. acer. edu. au/documents/AJE_51-1_Jones_c. pdf.  
Diakses Maret 2009 

Karlimah (1999) Pembelajaran Konsep Benda melalui Model Siklus Belajar untuk Meningkatkan 
Kemampuan Berpikir Konservasi Kuantitas dan Berat mahasiswa Kelas III SD. Tesis. 
Tidak Dipuplikasikan. Program Pasca Sarjana IKIP Bandung. 

Kurlands, Dan. (2000). How the Language Really Works: The Fundamentals of Critical Reading 
and Effective Writing. Tersedia [On-line] http://www. Criticalreading. 
com/critical_thinking.html. Diakses Maret 2009. 

Meyers, C. (1986). Teaching Students Think Critically. London : Jossey-Bass Publishers. 

Reed , J. H.  1998.  Achievement in Primary Source Document Analysis and Interpretation, 
Argumentative Reasoning, Critical Thinking Dispositions, And History Content in a 
Community College History Course.  Dissertation.   

Splitter, L. J. (1991). Critical Thinking: What, Why, When, and How. Educational Philosophy and 
Teory 23 (1): 89-109. 

Steven, D. Schafersman. (1991). An Introduction to Critical Thinking. Tersedia [On-line] 
http://www. freeinquiry. com/critical-thinking.html

Sudaryanto. (2007). Kajian Kritis tentang Permasalahan Sekitar Pembelajaran Kemampuan 
Berpikir Kritis. Tersedia [online]: 

. Diakses Maret 2009.  

www.fk.undip.ac.id/pengembangan-pendidikan/77-
pembelajaran-kemampuan -berpikir-kritis.pdf. Diakses April 2009 

Untari, Sri. (2009). Pembelajaran Inovatif Berbasis Deep Dialogue/Critical Thinking. Tersedia 
[online]: pendidikan sains. blogspot.com/2009/01/ pembelajaran-inovatif-berbasis-
deep.html. Diakses April 2009. 

Zohar, A. (1994). The Effect of Biology Critical Thinking Project in The Development of Critical 
Thinking. Journal of Research in Science Teaching 31 (2): 163-196. 

 

Muhammad Thohri : Dosen IAIN Mataram, Nusa Tenggara Barat  

 

http://www.acer.edu.au/documents/AJE_51-1_Jones_c.pdf�
http://www.fk.undip.ac.id/pengembangan-pendidikan/77-pembelajaran-kemampuan%20-berpikir-kritis.pdf�
http://www.fk.undip.ac.id/pengembangan-pendidikan/77-pembelajaran-kemampuan%20-berpikir-kritis.pdf�


176 
 

PENGEMBANGAN MODEL PELATIHAN KETERAMPILAN 
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I. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

 Pengembangan  sumber daya manusia (SDM) telah menjadi topik 
pembicaraan dari berbagai pihak baik di lingkungan pemerintahan, lembaga, 
maupun di masyarakat luas. Kebutuhan pengembangan SDM pada awalnya 
dipandang sebagai jawaban akan pentingnya jenis pekerjaan pada industri/pabrik 
dapat dilakukan  oleh tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terampil. Untuk 
menjawab kebutuhan ini tentu saja SDM harus ditingkatkan kualitasnya melalui 
pendidikan dan latihan sehingga dapat menigkatkan mutu dan kuantitas pekerjaan. 
Hal ini sangat dibutuhkan oleh semua tunagrahita mengingat keterbatasan 
kemampuan mereka sehingga tidak dapat berkompetisi dalam pekerjaan. 
 Sehubungan dengan hal itu Wardiman (1995:97) menemukakan bahwa 
dalam meningkatkan sumber daya manusia tidak saja menjadi produktif, tidak saja 
memerlukan keterampilan, keahlian, dan penguasaan ilmu dan teknologi tetapi 
juga memerlukan suatu sistem nilai budaya (merupakan nilai dan mentalitas 
manusia yang dijadikan landasan dalam kehidupan sehari-hari. Pernyataan 
tersebut mengisyaratkan bahwa materi pelatihan atau pendidikan tidak saja 
bermuatan teori dan praktis tetapi penting untuk memperhatikan karakteristik 
siswa  terutama mengenai minat, kebiasaan-kebiasaan, kemampuan intelektual, 
sosial, dan emosinya serta keberadaan lingkungannya. 
 Sehubungan dengan kecerdasan anak tungrahita yang terbatas tentu saja 
akan mempengaruhi kemampuan kerja anak tersebut. Oleh karena itu mereka 
membutuhkan suatu rumusan model pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan 
mereka yang diharapkan mereka dapat bekerja agar dapat hidup layak di 
masyarakat. Kaitannya dengan hal itu Connor dan Ingals (1979) mengemukakan 
bahwa penyandang tunagrahita ringan mampu berkaj asalkan item/jenis 
pekerjaannya sesuai dengan kemampuan serta adanya dukungan iklim pekerjaan 
yang sesuai dengan keberadaannya (Astati, 1995). 
 Kenyataan di lapangan bahwa usaha perwujudan hak akan memperoleh 
pendidikan (UURI No. 20 tahun 2003), dan usaha untuk memperoleh pekerjaan 
penyandang tunagrahita (UURI No. 4 Tahun 1997) telah diluncurkan dan untuk 
mengimplementasikannya terlihat bahwa bobot pelajaran pada jenjang SMALB 
adalah 70-80 % pendidikan keterampilan. Selain itu guru sebagai pelatihpun tidak 
memiliki keahlian khusus dalam mengajarkan keterampilan, dan mereka hanya 
memiliki latar belakang pendidikan anak tunagrahita tanpa mengajak pihak-pihak 
lain untuk berkolaborasi baik untuk pengembangan model pelatihan maupun 
unutk dukungan modal dan bimbingan pelatihan. 
 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dibutuhkan suatu kajian yang 
membahas pengembangan model pelatihan keterampilan vokasional bagi 
tunagrahita ringan pasca sekolah agar dapat mengantarkan mereka ke pemilikan 
pekerjaan sehingga mereka dapat hidup mandiri. 
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B. Tujuan  

 Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan kajian ini adalah untuk 
mendapatkan pencerahan mengenai pengembangan model pelatihan keterampilan 
vokasional yang sesuai dengan kebutuhan dan keberadaan tunagrahita ringan 
pasca sekolah sehingga dapat melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya 
dan bagi orang lain.  
 

C. Ruang Lingkup 

 Untuk mencapai  tujuan yang telah dikemukakan maka ruang lingkup 
pembahasan dalam makalah ini, meliputi :  

1. Keberadaan tunagrahita ringan pasca sekolah 
2. Model-model pelatihan 
3. Pengembangan model pelatihan vokasional bagi tunagrahita ringan pasca 

sekolah 
 

II.  PENGEMBANGAN MODEL PELATIHAN KETERAMPILAN 
      VOKASIONAL TUNAGRAHITA RINGAN PASCA SEKOLAH   

 
A. Keadaan Tunagrahita Ringan Pasca Sekolah 

 Berbicara mengenai tunagrahita tentu terlintas dipikiran kita bahwa istilah 
ini menunjuk pada keterbatasan kecerdasan intelektual seseorang sehingga 
mengakibatkan ketidakmampuannya dalam mengadakan penyesuaian sesuai 
dengan usianya dan terjadi selama masa perkembangan (usia 0 – 18 tahun). 

Salah satu pengertian mengenai anak tunagrahita dikemukakan oleh 
American Association on Mental Deficiency (AAMD) tahun 1973: Mental 
retardation refers to significantly subaverage genaral intellectual functioning 
resulting in or associated ini adaptiv behavior and manifested during the 
developmental period” (Hallahan & Kauffman, 1988 :46). Definisi tersebut dapat 
diartikan bahwa ketunagrahitaan itu harus jelas maksudnya bagi individu yang 
memiliki tingkat keerdasan kurang sedikit saja dari anak normal tidak dikatakan 
tunagrahita. Kemudian individu itu mengalami kesulitan dalam melakukan tugas-
tugasnya sesuai dengan usianya, dan hal itu terjadi sejak usia 0 sampai 18 tahun. 

Jadi, yang dimaksud dengan tunagrahita ringan pasca sekolah adalah anak 
tunagrahita yang masih mempunyai potensi untuk belajar dalam hal akademis 
sederhana, bersosialisasi, dan dapat bekerja walaupun sifatnya semi skilled, 
berusia 19 tahun dan telah menamatkan pendidikannya di SMALB di Sekolah 
Luar Biasa.    

Selanjutnya anak tunagrahita ringan memperlihatkan karakteristik, seperti: 
1) Ciri fisik dan motorik: sama dengn anak normal hanya saja terlambat dalam 
kematangan motoriknya; 2) Bahasa dan penggunaannya : mereka lancar berbicara 
(bagi tunagrahita ringan) namun kurang mampu menarik kesimpulan mengenai 
apa yang dibicarakannya; 3) Kecerdasan: mereka mengalami kesulitan dalam 
berpikir abstrak, tetapi bagi anak tunagrahita ringan masih mampu mempelajari 
hal-hal abstrak walaupun sederhana, mereka mampu menyelasikan pelajaran 
paling tinggi kelas VI atau SLTP kelas I/1; 4) Sosialisasi : mereka dapat bergaul 
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dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang luas dan berperan dalam 
kehidupan di masyarakat; dan 5) Kepribadian, mereka menunjukkan kurang 
percaya diri, merasa rendah diri, mudah frustrasi, impulsif, regresif, kekanak-
kanakan, dan mudah stres; dan 6) Pekerjaan, mereka dapat melakukan pekerjaan 
yang sifatnya semi skilled dan pekerjaan sederhana. Sehubungan dengan 
pekerjaan ini Apoloni (1981) mengetakan bahwa hal yang esensial dalam 
persiapan vokasional adalah adanya kesesuaian antara keterampilan dasar dengan 
lapangan pekerjaan (Moh. Amin, 1995).. 

Dalam mengimplementasikan layanan pendidikan anak tunagrahita ringan 
tentu memiliki tujuan, yaitu: 1) agar dapat membina dirinya, seperti memelihara 
diri, mengurus diri, berkomunikasi, menggunakan fasilitas lingkungan, dan 
bergaul; 2) agar dapat menyesuaikan diri di lingkungan belajar, pelatihan, dan 
masyarakat; dan 3) agar dapat memiliki suatu pekerjaan yang sesuai dengan 
kemampuannya untuk bekal hidupnya. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat merumuskan program 
layanan termasuk model pelatihan keterampilan yang sesuai dengan keberadaan 
anak tunagrahita ringan sehingga mereka dapat menggunakan keterampilan 
tersebut untuk bekal hidupnya. 

       
B. Model-Model Pelatihan 

Pelatihan tidak dapat dipisahkan dari pendidikan dan karena itu pelatihan 
merupakan wahana untuk mengembangkan sumber daya manusia menuju era 
globalisasi yang penuh dengan tantangan. Kegiatan pelatihan tidak dapat 
diabaikan mengingat era persaingan semakin ketat dan berat di abad informasi ini. 
Karena itu pelatihan memegang peranan penting untuk mengantarkan individu 
dalam merencanakan atau memasuki dunia kerja, meskipun sasaran utama 
kegiatan pelatihan dapat membantu individu untuk mengerjakan tugasnya yang 
ada sekarang. 

Veithal Rifai (2004:226) mengemukakan bahwa”pelatihan sebagai bagian 
pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan 
keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relatif 
singkat dengan metode yang lebih mengutamakan pada praktek dari pada teori”. 
Jadi, pelatihan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan kinerja saat ini dan 
masa yang akan datang  dengan mengutamakan prinsip-prinsip pembelajaran dan 
tidak terikat oleh jenjang dan waktu.  

Selanjutnya mengenai model-model pelatihan perlu dirumuskan dan 
dikembangkan berdasarkan tujuan dan siapa peserta pelatihan tersebut. Beberapa 
model pelatihan antara lain : 

1. Processing Model (William) 

Processing model (Model Belajar Melalui Proses) adalah merupakan 
adaptasi dari model belajar melalui pengalaman. Dalam model ini 
melibatkan pelatih dan peserta saling bertukar pengalaman. Melalui 
model ini peserta datang ke tempat pelatihan dalam sehari/seminggu 
setelah itu mereka kembali bekerja untuk melaksanakan apa yang telah 
ditetapkan. 
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2. Model Pelatihan Korporat 

Model pelatihan Korporat ini mengikut sertakan bukan saja karyawan dan 
manajer tetapi juga stake holder di luar perusahaan termasuk komunitas 
sekolah, lembaga terdekat sekolah dan lain-lain. Model ini menawarkan 
materi yang lebih luas yakni bukan saja materi yang bersifat pelatihan untuk 
peningkatan keterampilan tetapi faktor budaya dan nilai mendapatkan 
penekanan yang lebih tajam. 

3. Model Enriched Reflection 

Model ini mengemukakan ada 4 (empat) tahap, yaitu: Concrete experience 
(peserta pelatihan membawa pengalaman mereka ke dalam ruangan 
pelatihan, sebagai dasar pelatih untuk dijadikan bahan pelatihan; Reflective 
observation (peserta pelatihan merefleksikan atau mengingat kembali apa 
yang telah dilakukan yang dapat dijadikan jembatan untuk melangkah ke 
tahap berikutnya dimana peserta akan berpikir apa yang akan dilakukan), 
Abstract Conceptualisation) peserta pelatihan membuat konsep tentang 
pengalamannya dan berpikir tentang maknanya pelatihan, Active experience 
(peserta pelatihan memanfaatkan pengalaman dan teori yang diperoleh 
selama proses refleksi ke dalam eksperimen).   

 

C. Pengembangan Model Pelatihan Keterampilan Vokasional bagi  
Tunagrahita Ringan Pasca Sekolah 

 
Model ketrampilan vokasional bagi tunagrahita ringan pasca sekolah  perlu 

dirumuskan dengan berdasarkan beberapa hal, seperti : 1) kemampuan dan 
karakteristik tunagrahita ringan, 2) model pelatihan yang dirumuskan berdasarkan 
kombinasi di atara model pelatihan yang dikemukakan di atas, 3) keadaan 
lingkungan, dan 4) kemampuan pelatih, serta 5) kebermaknaan hasil pelatihan. 

 
1. Kemampuan dan karakteristik tunagrahita ringan pasca sekolah 

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa anak tunagrahita mengalami 
keterbatasan kecerdasan yang mengakibatkan mereka mengalami 
kesulitan dalam mempelajari hal-hal yang sifatnya abstrak Oleh 
karena itu model pelatihan terutama dalam materi dan pendektan harus 
konkrit dan mereka sering berlatih. 

2. Keadaan lingkungan 

Faktor eksternal sangat mempengaruhi keberhasilan tunangrahita 
ringan dalam belajar atau berlatih. Artinya dukungan dari keluarga 
dan lingkungan seperti: penghargaan akan kemampuan mereka 
walaupun tidak sebanding dengan usianya. 

3. Rumusan model secara teori 

Beberapa model pelatihan yang telah dikemukakan dapat dipilih 
sesuai dengan keadaan tunagrahita ringan pasca sekolah. Dengan 
demikian tidak akan mengambil model- model yang telah disebutkan 
itu seluruhnya, tetapi  akan menggabungkan model tersebut atau 
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ditambah dengan pengalaman pelatih itu sendiri dan kebutuhan 
peserta (tunagrahita ringan).   

4. Kebermaknaan pelatihan itu sendiri 

Model pelatihan yang digunakan harus dapat bermakna bagi peserta 
(tunagrahita ringan pasca sekolah) juga dapat bermanfaat bagi 
lingkungannya artinya hasil pelatihan itu dapat digunakan oleh peserta 
untuk bekerja sebagai bakal hidupnya.  

5. Faktor pelatih 

Pelatih keterampilan vokasional bagi tunagrahita ringan pasca sekolah 
adalah yang memiliki latar belakang pendidikan anak tunagrahita dan 
memiliki keahlian khusus tentang bidang keterampilan yang akan 
dilatihkannya.  

6. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Pelatihan 

a. Ruang lingkup pekerjaan 

Pekerjaan yang menuntut persyaratan intelektual berada di luar 
jangkauan penyandang tunagrahita. Kebanyakan dari mereka 
mampu melakukan pekerjaan yang sifatnya semi skilled. Disini 
faktor non intekeltual merupakan faktor terpenting karena itu 
penyandang tunagrahita memerlukan persiapan yang lebih matang. 
Salah satu bagian pelatihan yang sifatnya non intelektual adalah  
mengembangkan hubungan yang baik antara pekerja dan 
supervisor, kemampuan berkomunikasi, penampilan, kemampuan 
mentaati disiplin yang berlaku disuatu perusahaan atau lembaga 
pekerjaan. 

b. Rumusan tujuan pelatihan 

Tujuan pelatihan dirumuskan berdasarkan kemampuan dan 
kebutuhan peserta, serta kondisi lingkungan. Adapun pencapaian 
tujuan ini tentu saja berbeda-beda karena perbedaan kemampuan 
yang dimiliki oleh peserta. 

c. Asesmen kemampuan vokasional 

Asesmen kemampuan vokasional dapat dilakukan sebelum 
program pelatihan dan asesmen itu meliputi: kemampuan fisik, 
kognitif, sosial, dan emosi. 

d. Program latihan 

Program latihan tidak saja memuat tentang keterampilan teknik 
atau untuk melakukan suatu keterampilan saja tetapi harus memuat 
perilaku kerja yang sangat dibutuhkan untuk menyesuaikan diri 
dalam tempat pekerjaan.    

e. Bentuk/tempat layanan 

Tempat pelatihan dapat berbentuk: 1) lembaga khusus maksudnya 
berdiri sendiri (jauh dari Sekolah Luar Biasa), 2) bersatu dengan 
Sekolah Luar Biasa, 3) di lembaga perusahaan (sistem magang), 
dan 4) bermitra dengan perusahaan maksudnya sebagian item 
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pekerjaan di bawah ke lembaga pelatihan dan dikerjakan di 
lembaga, atau dibawa pulang ke rumah dan dikerjakan di rumah. 
  

III. KESIMPULAN 
 

1. Penyelenggaraan pelatihan keterampilan vokasional bagi tunagrahita 
ringan pasca sekolah penting untuk ditingkatkan  pelaksanaannya dan 
dicarikan model-model penyelenggarannya mengingat semakin ketatnya 
kompetisi perolehan pekerjaan. 

2. Dalam pelatihan bagi tunagrahita ringan pasca sekolah bukan semata-
semata memuat materi agar dapat mengantarkan mereka pada 
penguasaan keterampilan saja melainkan diarahkan agar mereka 
memiliki perilaku kerja yang dapat mengantarkan mereka ke suasana 
pekerjaan yang nyaman. 

3. Tunagrahita ringan pasca sekolah perlu diarahkan kepemilikan pekerjaan 
yang kemungkinan hanya menguasai salah satu item saja dari satu jenis 
pekerjaan dan tidak harus menguasai pekerjaan tersebut dari awal sampai 
akhir pekerjaan.  
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URGENSI FILSAFAT UNTUK PENELITIAN TINDAKAN KELAS  DALAM 
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS BELAJAR SISWA 

Dr. Y. Suyitno, MPd. 
 

A. Pendahuluan 

Ada sebagian orang yang mendewa-dewakan ilmu sebagai satu-satunya sumber 
kebenaran, biasanya mereka tidak mengetahui hakikat ilmu yang sebenarnya. 
Demikian juga sebaliknya ada sebagian orang yang memalingkan muka dari ilmu, 
mereka adalah orang yang tidak mau melihat kenyataan betapa ilmu telah 
membentuk peradaban sebagaimana kita rasakan dan alami sekarang ini.  

Pendidikan sebagai salah satu komponen kehidupan yang asasi, telah berperan 
dalam menghasilkan kemampuan manusia dalam menemukan, mencari dan  
mengembangkan ilmu. Bahkan dengan pendidikan, telah jauh mengembangkan 
peradaban yang melebihi kapasitas manusia untuk menguasai dunia. Perkembangan 
ilmu yang demikian puncak, mendorong manusia untuk menguasainya, dan siapa 
yang tidak memilikinya maka dia akan jadi obyek manusia cerdas. 

Kehidupan demikian rumit untuk dianalisis hanya oleh satu jalan pemikiran. 
Adalah ketakaburan yang tidak berdasar, apabila menganggap bahwa ilmu adalah 
alpa dan omega dari kebenaran. Banyak sumber kebenaran selain ilmu, yaitu agama, 
filsafat, seni, dan lain-lain pengetahuan. Einstein mengatakan: ilmu tanpa agama 
adalah buta, agama tanpa ilmu adalah lumpuh”. Dengan demikian, kebenaran sangat 
bergantung pada pendekatan yang digunakan dan dasar pengetahuan yang 
mendasarinya. 

Dengan demikian, jika kita akan menganalisis suatu permasalahan, maka harus 
ditetapkan terlebih dahulu sumber dan dasar pemikiran kita, agar orang lain 
memahami peta dan paradigma pemikiran yang kita gunakan. Sebagai salah satu 
kegiatan pendidikan, yang merupakan aplikasi keilmuan, maka proses pendidikan 
tidak lagi natural (alami), tetapi menjadi suatu bidang/lapangan kajian keilmuan, 
sehingga pendidikan seolah-olah sudah lepas dari tanggung jawab hakiki orang tua, 
tetapi lebih banyak pada tanggung jawab guru di sekolah. 

Apabila konteks pendidikan menjadi kajian keilmuan, maka tanggung jawab kita 
adalah mendasarkan telaahan dan pengembangan pendidikan berbasis keilmuan. 
Banyak kegiatan pendidikan yang belum dianalisis berdasar pada keilmuan, sehingga 
pendidikan kurang berkembang sebagaimana harapan. Untuk memahami hakikat 
ilmu pendidikan, maka kita harus memahami landasan filosofisnya, yaitu filsafat 
ilmu pendidikan. Salah satu fakta empiric dalam proses pendidikan, adalah adanya 
komunikasi pendidikan antara guru dan siswa di kelas. Komunikasi yang dibangun 
merupakan pendekatan dan implementasi dari berbagai pendekatan keilmuan. Oleh 
karena itu, penelitian tindakan kelas menjadi penting, karena merupakan upaya 
menemukan model dan prosedur baru yang lebih efisien dan efektif dalam mencapai 
tujuan pendidikan.  
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B. Pengertian 

PTK (Penelitian Tindakan Kelas) atau Classroom Action Research berkembang 
di beberapa Negara maju, antara lain Inggris, Amerika, Australia, dan Canada. 
Penelitian ini mampu menawarkan cara dan prosedur baru untuk memperbaiki dan 
meningkatkan profesionalisme guru dalam proses belajar-mengajar di kelas. McNiff 
(1992;1) dalam bukunya menjelaskan bahwa PTK sebagai bentuk penelitian reflektif 
yang dilakukan oleh guru sendiri, hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk 
pengembangan kurikulum, pengembangan sekolah, pengembangan keahlian 
mengajar, dan lain sebagainya. 

Dengan PTK, guru dapat meneliti sendiri terhadap praktek pembelajaran yang 
dilakukannya di kelas, guru dapat melakukan penelitian terhadap siswa dilihat dari 
interaksinya dalam proses pembelajaran. Dalam PTK, guru dan dosen secara 
kolaboratif dapat melakukan penelitian terhadap proses dan atau produk 
pembelajaran secara reflektif di kelas. Dengan demikian, PTK dapat memperbaiki 
praktek-praktek pembelajaran menjadi efektif. 

Apabila proses kegiatan pendidikan di kelas yang disebut dengan pembelajaran 
dilakukan penelitian tindakan kelas, akan memunculkan reaksi tertentu baik dari 
siswa maupun guru lainnya, sehingga situasi pendidikan tidak menjadi original, 
tetapi berubah menjadi situasi yang dibuat-buat, seolah ada rekayasa yang tidak pas 
dengan situasi pembelajaran. Oleh karena itu, melakukan PTK harus didasari oleh 
asumsi-asumsi yang mencakup berbagai pendekatan, baik pendekatan filosofis 
maupun pendekatan ilmiah dan pendekatan yang memadukan kedua pendekatan 
tersebut. 

Salah satu pendekatan yang mendasari bagaimana PTK dilakukan dengan benar 
adalah pendekatan filosofis. Dalam pendekatan ini, ada tiga aspek yang menjadi 
kajian sebuah pendekatan filsafiah, yaitu aspek ontologis, epistemologis, dan 
aksiologis. 

Ontologis keilmuan membahas dan menelaah tentang obyek kajian yang 
menjadi pembahasannya. Epistemologis keilmuan membahas dan menelaah tentang 
metodologi telaahan untuk mencapai kebenaran obyektif. Sedangkan aksiologis 
keilmuan membahas tentang nilai kegunaan dari hasil kajian dan metodo- loginya.  

C. Rasional  
 
1. Rasional 

Pertanyaan petama yang diajukan adalah mengapa harus ada studi filsafat PTK? 
Setiap mengkaji suatu permasalahan yang berkaitan dengan bidang kemanu- siaan, 
akan banyak melibatkan aspek-aspek yang bukan hanya bersifat fisik belaka, tetapi 
ada aspek psikhis dan aspek ruhaniah. Aspek psikhis bisa ditelaah secara ilmiah, 
sedangkan aspek ruh ditelaah oleh agama maupun filsafat. Kajian yang demikian 
menjadi penting, karena dalam PTK bukan hanya mempelajari pengaruh tindakan 
guru dalam pembelajaran, tetapi menyangkut aspek potensi yang ada dalam diri 
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anak, dan sikap kepribadian guru yang tampil di depan siswanya yang ikut 
mempengaruhi proses komunikasi pembelajaran. 

PTK sebagai penelitian yang bersifat reflektif, melakukan tindakan-tindakan 
tertentu agar dapat memperbaiki dan atau meningkatkan prktek-praktek 
pembelajaran di kelas secara lebih professional. Oleh karena itu, PTK terkait erat 
dengan permasalahan praktek pembelajaran sehari-hari yang dihadapi oleh guru. 
Apabila praktek yang dilakukan hanya bertumpu pada tindakan-tindakan yang tanpa 
nilai dan tidak berorientasi pada keunggulan martabat manusia, maka PTK menjadi 
tidak memiliki nilai dan arti dalam pendidikan di sekolah. 

Kajian obyek PTK secar material, adalah bagaimana peserta didik dapat 
difahami sebagai subyek yang ikut menentukan proses pembelajaran dan tercapai 
atau tidaknya tujuan yang ditetapkan. Secara formal, PTK lebih memfokuskan pada 
situasi komunikasi/pergaulan pendidikan di kelas dengan berbagai tindakan guru 
untuk mempengaruhi siswa untuk memahami pesan komunikasinya. Situasi 
pendidikan berbeda dengan situasi bermain sandiwara, yang sudah diketahui apa 
yang akan terjadi setelah permainan selesai, karena semua direkayasa dan semua 
pemain tahu harus melakukan apa, berkata apa, dan kapan peserta mengakhiri 
permainannya. Tidak ada pengaruh berarti dalam kehidupan sandiwara. Situasi ini 
berbeda dengan situasi pendidikan, yang mencoba merekayasa persiapannya, 
teknologinya, system penilaiannya, dan tehnik pengembangannya, tetapi tidak 
mengetahui apa yang terjadi pada siswa, apa mereka ada perubahan atau belum? 

Dengan demikian, dibutuhkan berbagai pendekatan yang tepat untuk dapat 
memprediksi perilaku-perilaku peserta didik dan juga guru dalam melakukan 
kegiatan pembelajaran yang mendidik. Oleh karena itu, dibutuhkan refleksi dalam 
setiap tindakan yang berbasis analisis keilmuan, apakah aspek psikologisnya, sosio- 
logisnya, antropologisnya, aspek metodologisnya, aspek politisnya, dan aspek-aspek 
kehidupan lainnya. 

Mengapa PTK dibutuhkan oleh guru? Masih banyak guru yang dibawah standar 
kompetensi professional dalam melakukan proses pembelajaran, sehingga banyak 
tindakan guru yang sia-sia karena tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk 
mengetahui tindakan apa yang keliru dalam pembelajaran, mengapa siswa tidak 
bergairah dalam belajar, dan mengapa tujuan pembelajaran tidak tercapai, 
dibutuhkan PTK sebagai salah satu upaya yang dapat memperbaiki kinerja guru di 
kelasnya. 

2. Pembahasan 
 
a. Dasar Ontologi Ilmu 
Aktivitas pembelajaran sebagai obyek empiris merupakan abstraksi yang 

disederhanakan. Penyederhanaan ini merupakan pembatasan dari seluruh kegiatan  
proses pendidikan yang begitu kompleks. Ilmu tidak bermaksud “memotret” atau 
“mereproduksi” suatu kejadian tertentu dan mengabstraksikannya dalam bahasa 
keilmuan. Ilmu bertujuan untuk mengerti mengapa hal itu terjadi, dengan memba- 
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tasi diri pada hal-hal yang asasi. Dengan perkataan lain ilmu bermaksud memeras 
hakikat obyek empiris tertentu, untuk mendapatkan inti sari  yang berupa pengeta- 
huan mengenai obyek tertentu. 

Pengetahuan manusia dapat dikategorikan ke dalam pengetahuan ke alaman, 
pengetahuan social, humaniora, dan agama. Pengetahuan ke alaman memiliki tatanan 
yang baku, pasti dan sistematik. Contoh; kejadian hujan akan selalu didahului oleh 
adanya awan, angin, dan turun hujan. Tidak pernah terjadi dalam alam ini, air hujan 
turun lebih dulu, baru berawan dan angin. Hal ini sangat berbeda dengan 
pengetahuan social yang relatif tatanannya kurang baku. Oleh karena itu, dibutuhkan 
suatu penelitian yang dapat memberikan sumbangan keilmuan yang mendekati 
kebenaran obyektif.  

Untuk mendapatkan pengetahuan yang benar, ilmu membuat beberapa 
andaian (asumsi) mengenai obyek-obyek empiris. Pernyataan asumtif ini akan 
memberi arah dan landasan bagi kegiatan penelaahan. Secara rinci ilmu mempunyai 
tiga asumsi menganai obyek empiris, yaitu (1) menganggap obyek-obyek tertentu 
mempunyai keserupaan satu sama lain, umpanya dalam hal bentuk, struktur, sifat 
dan sebagainya. Berdasarkan asumsi ini melahirkan konsep klasifikasi, kemudian 
muncul taxonomi. Berdasarkan konsep taxonomi melahirkan konsep komparatif dan 
kuantitatif. Linnaeus (1707 – 1778) sebagai tokoh taxonomi pada hewan dan 
tumbuh-tumbuhan. (2) Asumsi bahwa suatu benda tidak mengalami perubahan 
dalam jangka waktu tertentu. Kegiatan keilmuan berupaya mempelajari tingkah laku 
suatu obyek dalam suatu keadaan tertentu. Hal ini tidak mungkin dilakukan bila 
obyeknya selalu berubah-ubah tiap waktu. Walau demikian kita tidak bisa menuntut 
adanya kelestrian yang absolute, sebab alam mengikuti perjalanan waktu dan tiap 
benda akan mengalami perubahan. (3) Asumsi determinisme, meng- anggap tiap 
gejala bukan merupakan suatu kejadian yang bersifat kebetulan. Tiap gejala 
mempunyai pola tertentu yang bersifat tetap dengan urutan-urutan kejadian yang 
sama. Sebagai contoh; setiap benda yang terbakar akan mengeluarkan asap, sate 
yang dibakar akan mengelaurkan bau yang merangsang, dan lain sebaginya. Namun 
ilmu tidak menuntut adanya hubungan sebab akibat dalam setiap kejadian, seperti 
tidak harus kalau ada awan pasti ada hujan. 

Determinisme dalam pengertian ilmu mempunyai konotasi yng bersifat 
peluang (probabilistic), dan statistika merupakan metode yang menyatakan adanya 
hubungan probabilistik antara gejala-gejala dalam penelaahan keilmuan. Oleh karena 
itu dasar dari statistika adalah teori probabilistic. 

 
b. Dasar Epistemologi Ilmu 

 
Teori ilmu pengetahuan yang disebut dengan epistemology, membahas 

secara  mendalam tentang segenap proses yang menjadi kajian untuk memperoleh 
pengetahuan. Ilmu diperoleh melalui proses tertentu yang disebut dengan metode 
keilmuan.  Ilmu disebut juga dengan ilmu pengetahuan, memiliki karakteristik 
tersendiri yang berbeda dengan jenis pengetahuan lain. Penelitian Tindakan Kelas, 
bukan cabang ilmu, tetapi suatu aplikasi dari metode penelitian untuk mengungkap 
fakta yang berkaitan dengan praktek pembelajaran di kelas. 
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Karakteristik ilmu adalah empirik, deskriptif, analitik dan asumtif. Berbeda 
dengan filsafat yang memiliki karakteristik, komprehensif, kontemplatif, normative 
dan radikal. Oleh karena perbedaan karakteristik antara ilmu dengan filsafat, maka 
ilmu lebih berkonsentrasi pada obyeknya yang lebih spesifik, empirik dan obyektif. 
Berdasarkan karakteristik ilmu tersebut, maka metode ilmiah yang digunakan ada 
dua aliran, yaitu rasionalisme dan empirisme. 

Rasionalisme menyatakan bahwa ide tentang kebenaran sebenarnya sudah 
ada. Pikiran manusia dapat mengetahui idea tersebut, namun tidak menciptakan dan 
tidak mempelajari lewat pengalaman. Idea kebenaran diperoleh melalui berfi- kir 
secara rasional, dan kebenaran yang diperoleh bersifat koheren. 

Empirisme sebagai aliran dalam ilmu pengetahuan, menyatakan bahwa  
kebenaran hanya bisa diperoleh lewat pengalaman empiric yang terukur. 
Permasalahan yang muncul bahwa kebenaran yang menampakan diri dalam fakta 
belum bias dijadikan dasar kebenaran, sebab masih membutuhkan pemaknaan dan 
tafsir dari subyek yang menelaah dan mempelajarinya. Selaras dengan sifat keilmuan 
yang logis, maka gabungan dari pendekatan rasional dan empiric mengha- silkan 
metode ilmiah yang kuat. 

 
c. Dasar Axiologi Ilmu 
 

Setelah membicarakan tentang apa obyek ilmu, dan bagaimana kita bias 
memperoleh ilmu yang benar, maka pada muaranya mau diapakan ilmu itu, untuk 
apa ilmu itu atau apa kegunaan ilmu itu. Dasar axiology ilmu menginginkan bahwa 
ilmu memiliki nilai manfaat bagi kehidupan manusia, sebagaimana ditemukannya 
listrik untuk kesejahteran manusia, ditemukannya matematika dan angka nol oleh 
filosof India, penemuan kompas, mesiu dan mesin cetak oleh para ilmuwan Cina, 
semua untuk kebermanfaatan kehidupan manusia. Sifat ilmu adalah netral, ilmu tidak 
mengenal baik dan buruk, dan sipemilik pengetahuan itu sendiri yang harus memiliki 
sikap. Jalan mana yang akan ditempuh dalam memanfaatkan kekuasaan yang esar 
itu, terletak pada system nilai si pemilik pengetahuan tersebut. Dengan demikian 
netralitas ilmu terletak pada epistemologinya, jika hitam katakana hitam, jika putih 
katakana putih, tanpa berpihak kepada salah satu selain kepada kebenaran yang 
nyata. Pada tataran axiologis, seorang ilmuwan harus mampu menentukan sikap 
sebagai wujud tingkat moralitas dalam menggunakan ilmu sebagai aturan dalam 
kehidupan. 

 
D. Aplikasi Konsep terhadap PTK  

 
Dalam uraian di atas, sepintas telah disinggung tentang PTK sebagai salah 

satu upaya untuk mengenali dan memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas. 
Marilah kita coba telaah tentang: Obyek PTK, Metode, dan Kegunaannya. Obyek 
PTK telah disinggung di atas, yaitu ada obyek material, dan obyek formal. Obyek 
materialnya adalah wujud subyek didik secara factual sebagai manusia yang 
memiliki potensi dan eksistensi. Sedangkan secara formal, obyek studi PTK adalah 
situasi komunikasi yang memiliki kualitas-kualitas yang penuh makna antara dua 
pribadi atau lebih. 
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Secara metodologis, memberi kesempatan kepada peneliti untuk mengungkap 
tentang fakta yang sebenarnya yang secara obyektif dikemukakan oleh  lebih satu 
orang, sehingga tingkat obyektivitasnya lebih terjamin. Permasalahannya kembali 
kepada pemilik pengetahuan, apakah memiliki sikap netralitas dan obyektif terhadap 
obyek telaahannya. 

Sedangkan dari aspek axiologisnya, bahwa PTK telah banyak membantu para 
guru untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara 
professional. Kualitas pembelajaran dapat diukur dari aspek penguasaan materi 
pelajaran, penggunaan multi media yang memotivasi siswa bergairah untuk belajar, 
hubungan kewibawaan yang dimiliki guru di dalam kelas,  nilai-nilai yang dijadikan 
sebagai acuan dalam menciptakan iklim belajar, suasana belajar dalam kelas, 
kelengkapan alat peraga dan fasilitas belajar, dan sikap dan kepribadian guru yang 
ditampilkan dihadapan siswa. 
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Abstract 

In 2009, UPI at Serang campus developed a model of Lesson Study in primary schools which aimed 
to explore the substantive aspects and critical factors of the Plan-Do-See stages of Lesson Study. The 
program involved two partnering schools: 12 teachers, 2 principals, and 10 teacher educators which 
were collaboratively participated in the following activities: 1) literature study; 2) Socialization and 
action planning; 3) Simulation to explore substantive aspects; 4) Lesson Study implementation; 5) 
Evaluation workshop; and 6) dissemination of the program. Through field study, focus group 
discussion and document study, data was analysed to formulate substantive aspects and critical 
factors of Lesson Study and to determine the level of changes in teacher knowledge and teaching 
practice and students’ perception to the implemented lessons. In addition, this study reveals the 
problem of enactment held by participating teachers and needs more investment in changing 
paradigm, developing pedagogical knowledge and skills of the teachers and the way to facilitate 
teachers learning fruitfully. 

Keywords: Lesson Study, substantive aspects, critical factors, primary school. 

Pengalaman implementasi Lesson Study UPI Kampus Serang di tahun 2008 memperlihatkan 
beberapa aspek penting yang mendasari pengembangan lebih lanjut, yaitu: 1) tingkat 
kemitraan; 2) tingkat pengetahuan guru dan dosen tentang Lesson Study; 3) sistem organisasi 
pelaksanaan Lesson Study di UPI Serang; 4) Tingkat pelaksanaan Lesson Study; dan 5) 
tingkat interaksi antara UPI Serang dengan sekolah mitra serta pihak lainnya dalam 
membentuk komunitas belajar.  

Tingkat kemitraan selama pelaksanaan Lesson Study di tahun 2008 berlangsung intensif. 
Hal ini ditandai oleh permintaan sekolah dan dinas pendidikan Kabupaten Pandeglang untuk 
menindaklanjuti kemitraan melalui pelaksanaan Lesson Study. Kecenderungan ini 
menunjukkan bahwa kemitraan melalui Lesson Study telah menjadi kebutuhan terutama bagi 
pihak sekolah dan dinas pendidikan di Kabupaten Pandeglang. 

Tingkat pemahaman tim pelaksana (dosen) dan partisipan (guru) berkenaan dengan 
prosedur pelaksanaan Lesson Study sebagai upaya peningkatan profesionalitas pendidik. 
Evaluasi terhadap pelaksanaan Lesson Study di tahun 2008 menunjukkan bahwa dosen dan 
guru memerlukan pemahaman lebih lanjut dari sekadar prosedur terutama terkait dengan: 1) 
bagaimana merencanakan dan mengembangkan model pembelajaran yang interaktif di 
tingkat SD untuk diimplementasikan dalam Lesson Study; 2) bagaiamana mengajarkan model 
yang telah dikembangkan; 3) bagaimana melakukan pengamatan yang bermakna terhadap 
pelaksanaan pembelajaran; 4) bagaimana melakukan diskusi refleksi yang efektif dan 
bermakna agar pelajaran berharga yang diperoleh dapat dimanfaatkan dan ditindaklanjuti; 
                                                
1 Makalah diajukan kepada Panitia Seminar Internasional ‘Membangun Pendidikan yang Berkualitas dan 
Berdaya Saing Tinggi dengan tema “Pedagogik Praktis dalam Perspektif Pendidikan Global”. PGSD UPI, Balai 
Pertemuan UPI, Bandung 17 Mei 2010. 
Korespondensi: Tatang Suratno: tatangsan@yahoo.com 
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dan 5) bagaimana memanfaatkan Lesson Study untuk penulisan karya ilmiah. Isu tersebut 
menunjukkan bahwa guru dan dosen perlu untuk memahami aspek substansi dari Lesson 
Study agar menjadikannya bermakna dan menjadi budaya profesional. 

Walaupun UPI Kampus Serang telah memiliki organisasi pelaksana (task force) Lesson 
Study, evaluasi internal dengan dosen menunjukkan bahwa diperlukan pemahaman lebih 
lanjut mengenai bagaimana mengelola Lesson Study secara lebih profesonal agar berdampak 
bagi kualitas pembelajaran di sekolah maupun perkuliahan di kampus. Isu ini 
menggambarkan perlunya analisis faktor kunci implementasi Lesson Study. 

Pelaksanaan Lesson Study di UPI Kampus Serang menunjukkan kemampuan tim 
pelaksanan dalam menerapkan prosedur Lesson Study seperti yang telah dikembangkan oleh 
FPMIPA UPI di tingkat SMP. Namun demikian, terdapat beberapa aspek yang berbeda 
dimana konteks SD memiliki karakteristik yang unik: 1) bukan berbasis guru mata pelajaran, 
melainkan guru kelas; 2) materi dapat bersifat tematik lintas mata pelajaran; 3) penekanan 
tingkat belajar siswa (kelas tinggi vs. kelas rendah) yang berpengaruh terhadap analisis bahan 
ajar dan aktivitas belajar. Permasalahan ini mengarah pada perlunya pengembangan model 
Lesson Study di tingkat sekolah dasar baik yang berbasis sekolah (LSBS) maupun berbasis 
komunitas guru SD/KKG (LS KKG). 

Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang mendasari penelitian ini adalah bagaimana 
model Lesson Study untuk tingkat sekolah dasar berbasis kemitraan yang dikembangkan di 
UPI Kampus Serang dengan Sekolah mitra. Secara khusus, permasalahan yang akan dikaji 
meliputi: 

- Bagaimana substansi dari setiap tahapan pelaksanaan Lesson Study di tingkat sekolah 
dasar? 

- Faktor kunci apa saja yang mendasari kualitas pelaksanaan Lesson Study berbasis 
kemitraan di tingkat sekolah dasar? 

- Bagaimana model Lesson Study berbasis kemitraan di tingkat sekolah dasar? 
 

Eksplorasi terhadap permasalahan tersebut bertujuan untuk mengembangkan model 
Lesson Study di tingkat sekolah dasar melalui eksplorasi aspek substansi dan faktor kunci. 
Dalam hal ini, dari mulai Juli-Oktober 2009 UPI Kampus Serang melaksanakan kegiatan 
Lesson Study yang dimaksudkan untuk menggali model implementasi di tingkat sekolah 
dasar. Kegiatan ini melibatkan dua sekolah mitra, 12 guru mitra dan 10 tim dosen UPI 
Kampus Serang yang melaksanakan serangkaian kegiatan: 1) Kajian Literatur subtansi 
Lesson Study; 2) Sosialisasi dan Diskusi Implementasi Program; 3) Simulasi Aspek 
Substansi; 4) Implementasi Lesson Study; 5) Workshop Evaluasi; dan 6) Seminar Lesson 
Study. 
 
B. Implementasi Lesson Study di UPI Kampus Serang 

Visi Universitas Pendidikan Indonesia, Leading and Outstanding, perlu terus diperkuat 
melalui pengembangan program dan kemitraan yang strategis. Sebagai forerunner di bidang 
keilmuan pendidikan, UPI menghadapi tantangan untuk mengembangkan evidence-based 
practices yang mendasari kerangka keilmuan, aplikasi praktis dan kebijakan di bidang 
pendidikan. Dalam hal ini, UPI Kampus Serang yang telah lama berkecimpung di bidang 
pendidikan guru sekolah dasar berkepentingan untuk mengembangkan inovasi pembelajaran 
dan profesionalitas pendidik melalui kerangka kemitraan strategis dengan stakeholders 
terkait, terutama guru sekolah dasar.  

Upaya peningkatan profesionalitas pendidik yang berdampak langsung pada inovasi 
pengajaran dan pembelajaran memerlukan pendekatan yang sistematis. Dalam hal ini, pada 
tahun 2008 UPI Kampus Serang mencoba menerapkan Lesson Study di tingkat sekolah dasar 
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(Zulkifly dkk., 2008). Tujuan dari penelitian tersebut adalah meningkatkan kemitraan dan 
pengembangan profesionalitas guru dan dosen terkait dengan peningkatan kualitas 
pembelajaran di sekolah dasar melalui implementasi Lesson Study. 

Secara normatif, program ini didasarkan kepada kebutuhan akan pendekatan 
pengembangan profesional yang holistik, terintegrasi dan berkelanjutan dalam rangka 
menunjang implementasi dari UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP No. 
19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen. 
Peraturan tersebut menekankan pada peningkatan mutu pengajaran dan pembelajaran dan 
peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru dan dosen (Hendayana et.al., 2006).  

Dasar dari suatu kemitraan sekolah-universitas adalah kolaborasi mutual yang didasarkan 
pada pola berbagi peran dan tanggungjawab diantara pihak yang bermitra (Suratno & Cock, 
2008). Lebih lanjut, Suratno & Cock (2008) menyatakan bahwa dari berbagai hal 
memungkinkan ditransaksikan dalam kemitraan, aspek pengembangan profesionalisme 
dipandang menjadi roda penggerak kemitraan: kemitraan melalui pengembangan 
profesionalisme dan pengembangan profesionalisme melalui kemitraan.  

Berdasarkan prinsip tersebut maka muncul pertimbanga perlunya peningkatan kemitraan 
yang bermakna sebagai tindaklanjut dari implementasi awal dari Lesson Study di UPI 
Kampus Serang (Zulkifly dkk., 2008). Beberapa keterbatasan diantaranya terkait upaya 
peningkatan pemahaman substansi Lesson Study serta faktor kunci sebagai dasar 
pengembangan baik dari segi kemitraan maupun pelaksanaan Lesson Study secara lebih 
bermakna (Suratno & Cock, 2009) di tingkat sekolah dasar. Tahap awal yang telah 
dikembangkan tersebut baru sebatas menerapkan prosedur umum Lesson Study sebagai mana 
dilaksanakan oleh FPMIPA di tingkat SMP. Isu ini mendasari perlunya eksplorasi faktor 
kunci dan substansi Lesson Study agar dapat terbentuk model Lesson Study untuk tingkat 
sekolah dasar serta untuk memperkuat kemitraan mutual yang telah terjalin dengan sekolah 
mitra. kemitraan antara UPI Kampus Serang dengan beberapa SD di Provinsi Banten. Melalui 
pola kemitraan tersebut terdapat potensi terkait pengembangan kapasitas sebagai berikut: 1) 
mengembangkan kerjasama mutual (kolaboratif) antara UPI Kampus Serang dengan SD 
sebagai mitra strategis; 2) mengembangkan dasar keilmuan pendidikan sekolah dasar secara 
kolaboratif; dan 3) mengembangkan keprofesionalan dosen UPI Kampus Serang dan guru SD 
mitra. Kolaborasi ini dipandang dapat meningkatkan kesadaran terhadap peran UPI Kampus 
Serang sebagai Pelopor dan Unggul di bidang pendidikan dasar di Provinsi Banten.  

Aspek substansi berkaitan dengan kerangka pikir pedagogi maupun didaktik yang 
penting dan mendasar yang berperan dalam pencapaian kualitas pelaksanaan/prosedur Lesson 
Study dari mulai tahap Plan, Do hingga See. Beberapa area substansi yang perlu dikaji 
meliputi substansi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran, 
observasi dan refleksi pembelajaran. Faktor kunci berkaitan dengan hal yang mempengaruhi 
tercapainya substansi (kualitas) baik dari pelaksanaan Lesson Study maupun kemitraan secara 
keseluruhan. Faktor kunci meliputi dimensi guru, kepala sekolah, dinas, dosen dan siswa (cf. 
Firman, 2007). Analisis terhadap substansi dan faktor kunci tersebut dapat mendasari upaya 
pemapanan Model Lesson Study Berbasis Kemitraan di tingkat sekolah dasar. 

Secara keseluruhan, kebutuhan mendasar dari implementasi Lesson Study adalah 
terbentuknya komunitas belajar pendidik di tingkat sekolah dasar. Kebutuhan ini akan 
tercapai apabila aspek substansi dan faktor kunci dari segi kerangka konseptual dan 
prosedural Lesson Study dapat dikembangkan sesuai dengan konteks pendidikan sekolah 
dasar. Selain keempat isu utama yang menjadi kebutuhan penting dalam implementasi Lesson 
Study, berikut beberapa hal spesifik yang perlu mendapat perhatian: 1) pemahaman dan 
pengalaman lebih lanjut mengenai kerangka konseptual dan praktikal dari Lesson Study 
terutama berkaitan dengan perencanaan, pengamatan dan refleksi; 2) pengkajian lebih lanjut 
tentang bagaimana mengembangkan pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dan 
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menyenangkan; 3) peningkatan kemampuan memoderasi kegiatan terutama pada saat 
refleksi; dan 4) pengembangan kemampuan menyampaikan hasil observasi secara cermat 
dalam bahasa yang lugas dan santun. Permasalahan tersebut berkaitan dengan aspek substansi 
dari siklus Plan-Do-See Lesson Study yang memerlukan perspektif teoretis yang tepat dan 
jelas.  
 
1. Kajian Literatur 

Kajian literatur memetakan pokok permasalahan terkait aspek substansi dan faktor kunci dari 
pelaksanaan Lesson Study. Aspek substansi berkenaan dengan pemahaman terkait: 1) sifat 
holistik dari proses pengajaran dan pembelajaran dimulai dari persiapan, pelaksanaan hingga 
refleksi-evaluasi; 2) pemahaman terhadap situasi kelas serta keragaman belajar siswa; dan 3) 
siswa memiliki gaya, cara dan alur belajar yang unik. Sementara itu, faktor kunci berkaitan 
dengan: 1) perubahan pemahaman terkait esensi perencanaan, pengajaran, pengamatan dan 
refleksi pengajaran dan pembelajaran; 2) peranan guru dan dosen serta mahasiwa; 3) peranan 
pimpinan sekolah, universitas dan stakeholders lainnya; dan 4) persiapan, pelaksanaan dan 
pengendalian kegiatan. 

Berdasarkan studi literatur dikembangkan rumusan mengenai aspek substansi Lesson 
Study terkait dengan esensi pembelajaran (PLAN), esensi pengajaran dan pengamatan 
pembelajaran (DO) dan esensi refleksi (SEE) (Tabel 1). Hasil pengkajian tersebut 
didiskusikan dan disosialisasikan baik secara internal maupun dengan sekolah mitra.  

Secara umum, topik yang didiskusikan dalam kegiatan sosialisasi ini diantaranya: 1) 
Hakikat mengajar yang bersifat holistik (esensi Perencanaan, Pelaksanan dan Refleksi); 2) 
Situasi KBM melibatkan trialog antara guru-siswa-materi ajar yang mencakup; a) Interaksi 
guru-siswa (situasi pedagogis); b) Interaksi siswa-materi ajar (situasi didaktis); dan c) 
Interaksi guru-materi ajar (prediksi dan antisipasi (intervensi)); 3) Siswa membangun 
pemahaman berdasarkan pengalaman dan keyakinannya (Teori Konstruktivisme); dan 4) 
Siswa memiliki alur belajar yang unik (Learning Trajectory), yaitu: a) Siswa memiliki variasi 
kebutuhan belajar (Teori Variasi); b) Siswa memiliki variasi gaya belajar; c) Situasi belajar 
yang menekankan pada pemecahan masalah dan menantang dapat menstimulasi pemikiran 
dan kreativitas siswa (Teori Situasi Belajar). Kerangka pikir tersebut mendasari rumusan 
substansi Plan-Do-See Lesson Study serta strategi implementasinya. Hal tersebut dihasilkan 
dari penelaahan mendalam (Suratno, 2009a; 2009b) sehingga dihasilkan rangkuman subtansi 
Lesson Study (Tabel 1). 

 
Tabel 1. Aspek substansi Plan-Do-See Lesson Study 

Rumusan Substansi Strategi Implementasi 
PLAN 

Analisis Hypothetical Learning Trajectory (HLT) 
(Prospective Analysis)  
• Analisis objek belajar (object of learning) 
• Analisis kemungkinan kebutuhan dan hambatan 

belajar.  
• Identifikasi kemungkinan respon siswa 

(Prediksi)  
• Bagaimana intervensinya (Antisipasi) (LKS, 

strategi pengajaran, dsb.)  
• Mengembangkan Hypothetical Learning 

Trajectory (HLT). 
 
 
 

Plan:  
• Pra Plan: Guru dan dosen mengembangkan objek 

belajar dan pertanyaan untuk pre-test siswa. 
• Pre-Test: Guru melakukan pre-test berupa 

wawancara klinis terhadap beberapa  siswa  
• PLAN: Guru dan dosen menganalisis respon siswa 

yang diwawancarai dan mengembangkan prediksi 
dan antisipasi  

• Produk: RPP alternatif dan bahan ajarnya 
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DO 
Analisis Actual Learning Trajectory (ALT) 
(Situational Analysis)  
• Apakah prediksi (respon siswa) dan antisipasi 

(intervensi yang direncanakan) terjadi? 
Bagaimana prosesnya? 

• Apakah ada respon di luar prediksi? Bagaimana 
intervensi guru terhadap respon tersebut? 
Bagaimana prosesnya? 

• Apakah siswa mengalami kesulitan belajar? 
Bagaimana membantunya? 

 

Briefing:  
• Guru model menjelaskan kembali prediksi dan 

antisipasi yang telah disiapkan. 
• Pengamat dapat mengkonfirmasi rencana yang 

dikembangkan. 
Pelaksanaan:  
• Guru model dapat melakukan intervensi langsung;  
• Pengamat seolah-olah menjadi guru pada saat itu 

(pengamatan temuan dan pemikiran intervensi yang 
dapat dilakukan dicatat untuk bahan refleksi). 

SEE 
Analisis HLT vs ALT (Retrospective Analysis) 
• Analisis bagaimana respon siswa dan intervensi 

guru: Bagaimana sebaiknya? 
• Analisis kesulitan belajar siswa dan bagaimana 

sebaiknya guru melakukan intervensi? 
• Merumuskan hasil pengamatan untuk masukan 

pengembangan HLT alternatif.  
 

Post Class: 
• Tim melakukan wawancara klinis terhadap 

beberapa siswa  
Debriefing:  
• Guru model menjelaskan kesannya terhadap 

pembelajaran yang telah dilakukan serta perubahan 
yang terjadi; 

• Pengamat mengemukakan temuan, analisis dan 
solusi alternatif. 

• Mendiskusikan hasil post test siswa 
 

Selain aspek substansi, didiskusikan pula peran kunci implementasi Lesson Study yang 
menekankan pada pemetaan peran dari pihak yang terlibat, mencakup: 1) Pimpinan sekolah 
dan kampus: Dukungan dan monitoring kegiatan; 2) Guru dan Dosen: Kolaborasi 
pengembangan pengajaran dan pembelajaran melalui Lesson Study yang dilandasi prinsip 
kolegalitas; dan 3) Mahasiswa: Dukungan teknis dan kesempatan untuk mengikuti pengkajian 
pembelajaran. 

Secara keseluruhan, hasil kajian literatur yang mendasari bahan sosialisasi dan diskusi 
kegiatan telah memberikan wawasan berharga bagi partisipan terkait dengan: 1) hakikat dan 
kompleksitas mengajar dan keragaman siswa; 2) perlunya memahami kebutuhan siswa yang 
berbeda; 3) peranan persiapan mengajar yang mencakup analisis materi kunci, 
pengembangan bahan ajar dan pentahapan pengajaran yang didasarkan pada analisis prediksi 
respon siswa; dan 4) perlunya keterampilan mengajar yang dapat menciptakan situasi belajar 
yang kolaboratif. 
 
2. Implementasi Plan-Do-See Lesson Study 

Dalam pelaksanaannya terdapat tiga tahapan dalam kegiatan Lesson Study yaitu Plan 
(merencanakan), Do (melaksanakan dan mengobservasi), dan See (merefleksi) pembelajaran 
untuk mencapai peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran secara berkelanjutan 
(continous improvement).  
 
Plan 
Lesson Study dimulai dari tahap perencanaan (Plan) secara kolaboratif yang bertujuan untuk 
merancang pembelajaran yang dapat membelajarkan siswa secara aktif berdasarkan kaidah 
learner centered dan learning centered. Untuk mencapai hal tersebut maka mekanisme kerja 
Plan berdasarkan aspek substansi Lesson Study mencakup: 1) Pra Plan: Guru dan dosen 
mengembangkan objek belajar melalui diskusi konsep kunci dari hitungan campuran dan 
pertanyaan untuk pre-test siswa; 2) Pre-Test: Guru melakukan pre-test berupa wawancara 
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klinis terhadap beberapa  siswa dengan menyajikan soal hitungan campuran; 3) PLAN: Guru 
dan dosen menganalisis respon siswa yang diwawancarai sebagai prediksi untuk antisipasi; 4) 
Produk: Dikembangkan RPP alternatif dan bahan ajarnya berupa penggunaan gelas aqua 
untuk memberikan contoh menghitung campuran; dan 5) Diskusi strategi pengajaran. 
 
Do 
Setelah perencanaan perangkat pengajaran di kembangkan pada fase Plan, langkah 
selanjutnya adalah pelaksanaan (Do), yaitu implementasi pembelajaran oleh guru model serta 
melakukan pengamatan/observasi terhadap proses pembelajaran. Adapun gambaran umum 
pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Pertama, Briefing yang mencakup aktivitas berikut: 
1) Guru model menjelaskan kembali prediksi dan antisipasi yang telah disiapkan; dan 2) 
Pengamat dapat mengkonfirmasi rencana yang dikembangkan. Kedua, Pelaksanaan yang 
mencakup: 1) Guru model dapat melakukan intervensi langsung; dan 2) Pengamat seolah-
olah menjadi guru pada saat itu (pengamatan temuan dan pemikiran intervensi yang dapat 
dilakukan dicatat untuk bahan refleksi). 

 
See 
Segera setelah  kegiatan Open Class dan Observasi selesai maka kegiatan dilanjutkan pada 
fase refleksi (See). Refleksi merupakan diskusi temuan pembelajaran antara guru model dan 
pengamat yang dipandu oleh kepala sekolah atau personel yang ditunjuk untuk membahas 
pembelajaran. Pelaksanaan refleksi mencakup hal berikut: 1) Melakukan wawancara dengan 
siswa dan analisis pekerjaan siswa sebagai data untuk diskusi refleksi; 2) Guru model 
menjelaskan kesannya terhadap pembelajaran yang telah dilakukan serta perubahan yang 
terjadi; 3) Mendiskusikan interaksi belajar siswa; 4) Mendiskusikan beragam respon siswa 
dan upaya intervensi yang dilakukan guru; 5) Menekankan RPP alternative membantu 
memahami pengetahuan dan proses belajar siswa; dan 6) Memandang bahwa perencanaan 
seperti itu dapat lebih mempersiapkan guru 
 
 
 
3. Evaluasi Kegiatan 

Kegiatan Evaluasi mendiskusikan data temuan yang meliputi aspek manajemen kegiatan dan 
perkembangan kapasitas peserta selama kegiatan (Tabel 2). Selain itu, dikemukakan juga 
kegiatan yang telah dilakukan serta mengingatkan fokus program yang berkenaan dengan 
pemahaman substansi dan faktor kunci implementasi Lesson Study. 
 
Tabel 2. Ringkasan Evaluasi Kegiatan 

Manajemen Perkembangan Peserta Kegiatan 

• Relatif terencana dan 
terkoordinasi dengan 
baik. 

Perencanaan dan Koordinasi 

• Inisiatif dan partisipasi 
kedua pihak terakomodasi 
dengan baik. 

 

• Sebagian besar peserta memahami tentang keragaman siswa tetapi belum 
mengetahui tentang bagaimana menggalinya secara sistematis. 

Pengetahuan Awal Peserta 

• Sebagian besar peserta baru mengetahui tentang pentingnya prediksi respon 
siswa. 

• Sebagian besar peserta mengembangkan RPP berdasarkan format yang 
standar. 

• Sebagian besar guru belum memiliki pengalaman mengajarkan cara berpikir 
terhadap siswa. 

• Seluruh kegiatan berjalan 
dengan lancar. 

Pelaksanaan Kegiatan 

• Dukungan pimpinan 

Relatif mengetahui: 
Kapasitas Peserta selama Pelaksanaan 

• Pentingnya memahami konsep kunci yang akan diajarkan. 
• Pentingnya pengembangan pendekatan yang learning and learner centered. 
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sekolah dan kampus 
• Antusiasme keterlibatan 

dari peserta non mitra 
dapat terakomodasi dan 
terkoordinasi denga baik 

• Bahwa siswa memiliki gaya dan cara belajar yang unik. 
• Pentingnya komponen prediksi respon siswa dalam RPP 
• Peranan tahapan pengajaran yang disusun dengan baik. 
• Pentingnya strategi collaborative learning. 

• Koordinasi hal-hal teknis 
(peralatan dan bahan yang 
diperlukan) 

Yang Perlu Ditingkatkan 

• Ketepatan waktu 
pelaksanaan 

• Keterlibatan pengawas 
kurang 

• Pemahaman konsep esensial yang akan diajarkan serta mengembangkan 
masalah dan bahan ajar yang digunakan. 

Yang Perlu Ditingkatkan 

• Memahami respon siswa dan bagaimana membuat antisipasi dan intervensi 
yang memadai. 

• Mengembangkan dan melaksanakan pentahapan pengajaran secara 
sistematis. 

• Mengelola collaborative learning. 
• Kemampuan berdiskusi secara produktif 
• Kemampuan menjadi moderator diskusi 

 
4. Diseminasi Kegiatan 

Hingga kini, UPI Serang telah melaksanakan kegiatan Lesson Study selama dua kali, yaitu 
pada tahun 2008 dan tahun 2009. Kegiatan Lesson Study di UPI Serang dilakukan melalui 
prinsip kolaborasi dengan dua sekolah dasar mitra di Kabupaten Pandeglang. Selama 
melaksanakan kegiatan tersebut tentunya terdapat pengalaman berharga yang dapat dibagi 
kepada komunitas guru lainnya. Oleh karena itu, program kali ini melaksanakan kegiatan 
diseminasi dalam bentuk seminar sosialisasi Lesson Study. Seminar kali ini mengambil tema: 
‘Lesson Study dan Pengembangan Profesional Pendidik’.  

Secara keseluruhan, tema umum yang didiskusikan dalam seminar sosialisasi ini 
menyangkut tiga hal, yaitu: 1) Apa dan mengapa Lesson Study; 2) Bagaimana Substansi dan 
Pelaksanaan Lesson Study; dan 3) Pengalaman implementasi Lesson Study di UPI Kampus 
Serang. Adapun, topik-topik yang didiskusikan diantaranya: 1) Mutu pendidikan dan 
kesenjangan pendidikan; 2) Kondisi pekerjaan guru; 3) Hakikat mengajar dan bagaimana 
guru belajar mengenai mengajar; 4) Hakikat Belajar dan bagaimana menciptakan situasi 
belajar; 5) Lesson Study sebagai alternatif pengembangan profesional guru: Definisi, Prinsip, 
Subtansi; 6) Bagaimana melakukan Lesson Study: Pengalaman UPI Kampus Serang; 7) 
Analisis holistik substansi Plan-Do-See Lesson Study; 8) Lesson Study sebagai wahana 
meneliti guru dan dosen serta mahasiswa calon guru; 9) Perubahan yang terjadi dan yang 
diharapkan; 10) Faktor kunci implementasi Lesson Study; dan 11) Lesson Study dan 
Kompetensi Guru 

Selama kegiatan seminar, peserta nampak antusias menyimak materi yang disajikan. 
Peserta juga terlibat aktif dalam mendiskusikan hakikat mengajar dan belajar serta bagaimana 
guru dalam membangun budaya belajarnya sendiri. Selain itu juga dilakukan diskusi kasus 
pembelajaran (video analysis) dan peserta diminta untuk mengomentasi situasi belajar yang 
disajikan. 
 
C. Pelajaran Berharga 

Kegiatan kemitraan menerapkan Lesson Study yang dilakukan di tahun 2009, secara umum, 
memberikan pengalaman terkait dengan aspek berikut. 
 
Tingkat perubahan konsepsi guru tentang pengajaran 
Melalui disksui tentang aspek substansi Lesson Study telah merubah paradigma mengajar 
guru. Simulasi dan implementasi Lesson Study kali ini lebih memberikan gambaran 
mengenai adanya keragaman gaya dan cara belajar siswa yang perlu mereka prediksikan agar 
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dapat memberikan intervensi yang memadai. Namun demikian, pemahaman tersebut belum 
merubah banyak praktik mengajar dikarenakan memerlukan waktu dan bantuan yang lebih 
untuk mencapai perubahan yang diharapkan. 
 
Perangkat pengajaran yang dikembangkan 
Melalui diskusi aspek substansi Lesson Study, dikembangkan model RPP alternatif yang 
didalamnya terkandung analisis prediksi respon siswa dan antisipasi guru. Dalam RPP 
alternatif tersebut dikembangkan juga permasalahan dasar sebagai kegiatan pembuka 
pembelajaran. Masalah tersebut bersifat kontekstual dan disajikan dengan menggunakan alat 
peraga yang dikembangkan. Selain itu, dikembangkan juga LKS yang lebih mencoba 
menggali kemampuan siswa untuk merumuskan permasalahan yang dipelajari. Gambar 1 
berikut menampilkan contoh dari format RPP alternative tersebut. 
 
 
1. Substansi pembelajaran : Faktorisasi (1) 
2. Target pembelajaran: 

a. Dapat menemukan FPB dalam suku tunggal kemudian memfaktorkan bilangan aljabar 
b. Mampu menemukan FPB dalam suku banyak kemudian memfaktorkan bilangan aljabar 

3. Alur Pembelajaran 
Kegiatan Guru Prediksi Respon Siswa Format Belajar 

1. Contoh Soal (1) 
Menyediakan 3 gelas berisi uang Rp. 1000 dan 3 gelas berisi uang Rp. 5000.  

Pertanyaan/Tugas

Coba temukan 3 cara untuk menghitung nilai total uang yang ada di dalam gelas. 

:  

Individu 

2. Presentasi hasil temuan cara hitung • 1000+1000+1000+5000+5000+5000 
• 3x1000+3x5000 
• 3(1000+5000) atau 3x(6000) 

Klasikal 
pasangan 

 
Gambar 1. Model RPP alternatif 

 
Kapasitas Guru 
Walaupun telah didiskusikan mengenai aspek substansi Lesson Study, kiranya kapasitas yang 
terbangun baru sebatas pengetahuan dan pengalaman awal. Hal ini terlihat dari masih adanya 
kesulitan guru dalam menerapkan RPP yang dikembangkan karena masih terbiasa dengan 
cara yang lama. Namun demikian, semua partisipan menganggap bahwa pemahaman 
substansi Lesson Study serta pengembangan RPP alternatif telah memberikan pemahaman 
lebih terkait dengan potensi belajar siswa. 
 
Tanggapan Siswa 
Setelah melakukan open lesson, tim melakukan wawancara terhadap beberapa siswa. Pada 
umumnya siswa merespon baik pengajaran yang berlangsung dan mereka merasa senang dan 
tertantang dengan tugas yang diberikan. Selain itu, post tes yang diberikan juga dapat dijawab 
dengan benar oleh siswa.  

 
Keterbatasan 
Selain beberapa produk dan output yang dihasilkan dari kegiatan ini, terdapat beberapa hal 
yang perlu mendapat perhatian untuk pengembangan program lebih lanjut adalah: 1) perlunya 
pemberian pemahaman dan pengalaman lebih lanjut mengenai substansi Lesson Study 
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terutama terkait dengan proses observasi dan refleksi karena kegiatan kali ini terfokus pada 
kegiatan perencanan; 2) perlunya pengkajian lebih lanjut tentang bagaimana mengembangkan 
pembelajaran yang kolaboratif; dan 3) perlunya melatihkan kemampuan memahami konsep 
dasar serta bagaimana mengembangkan masalah yang dapat disajian kepada siswa. 
 
D. Penutup 

Model Lesson Study yang dikembangkan di UPI Kampus Serang mencakup pemetaan 
kerangka pikir aspek substansi (lihat Tabel 1) dan aspek pengelolaan yang dieksplorasi 
melalui mekanisme berikut. Pertama, mengidentifikasi permasalahan substansial 
implementasi Lesson Study terkait dengan pemahaman mengenai hakikat perencanaan, 
pengajaran, observasi dan refleksi. permasalahan besar yang teridentifikasi terkait dengan 
perlunya pemahaman konsep kunci oleh guru dan guru perlu memahami beragam respon 
siswa sebagai dasar pengembangan pengajaran. Kedua, kajian teoretis mengarah pada 
pemetaan aspek substansi dari Plan-Do-See Lesson Study serta pengembangan strategi 
implementasi substansi Lesson Study tersebut. Melalui kajian tersebut terpetakan analisis 
PLAN, analisis DO dan analisis SEE. Diskusi mengenai aspek susbtansi ini memberikan 
wawasan lebih terhadap guru dan dosen walaupun dalam implementasinya perlu diberikan 
pengalamanlebih lanjut. Ketiga, melalui kajian substansi Lesson Study dikembangkan RPP 
alternatif yang dipandang lebih bersifat student-centered karena teah mempertimbangkan 
aspek prediksi repson siswa dan bagaimana mengembangkan antisipasi yang memadai. 
Keempat, melalui kegiatan ini UPI Serang telah terpetakan faktor kunci implementasi Lesson 
Study yang menyangkut peranan pimpinan sekolah/universitas; dosen dan guru serta 
mahasiswa. Terakhir, sosialisasi implementasi awal Lesson Study mendapat respon positif 
dari guru non target dan mahasiswa. Mereka memandang Lesson Study dapat meningkatkan 
pengetahuan guru terkait pengajaran dan penelitian tentang pembelajaran. 
 

Secara keseluruhan, melalui kegiatan ini UPI Serang telah mampu membangun fondasi 
awal komunitas belajar diantara dosen dan guru yang memfokuskan pada pengkajian 
pembelajaran. Terdapat indikasi tumbuhnya kesadaran akan pentingnya memaknai 
pembelajaran secara lebih cermat diantara dosen, guru, kepala sekolah, perwakilan pengawas, 
pimpinan UPT dan pimpinan Dinas Pendidikan Kab. Pandeglang: bagaimana 
mengembangkan RPP, LKS dan alat peraga; bagaimana mengamati interaksi belajar siswa 
dan bagaimana memperoleh manfaat dari pengamatan proses pembelajaran. 
 
 
Daftar Pustaka 
Hendayana, S., Suryadi, D., Karim, M. A., Sukirman., Ariswan., Sutopo., Supriatna, A., Sutiman., Santosa., Imansyah, H., 

Paidi., Ibrohim., Sriyati, S., Permanasari, A., Hikmat., Nurjanah., & Joharmawan, R. et al. (2006), Lesson Study: Suatu 
strategi untuk meningkatkan keprofesionalan pendidik (Pengalaman IMSTEP-JICA). UPI Press, Bandung. 

Ni’mah, I., Suratno, T., Zulkifly, E., (2009). Model Lesson Study tingkat sekolah dasar berbasis kemitraan di UPI Kampus 
Serang. Laporan Hibah Kompetisi Program Unggulan. Universitas Pendidikan Indonesia. Tahun 2009. 

Suratno, T (December 2009). Lesson Study in Indonesia: The case of Indonesia University of Education. Paper presented at 
World Association of Lesson Studies International Conference 2009. Hong Kong Institute of Education, Hong Kong, 
December 7-10, 2009. 

Suratno, T. (June 2009). Teacher reflection in Indonesia: Lessons learnt from a Lesson Study Program. Paper presented at 
the 3rd

Suratno, T. & Cock, K. (2008). ). School/University Partnership in Indonesia: Lesson Learnt from Lessosn Study. In 
Innovative Practices in Preservice Teacher Education: An Asia Pacific Perspectives, Cher Ping Lim et al. (Ed.). Sense 
Publisher, Rotterdam. 

 Redesigning Pedagogy International Conference. National Institute of Education. Singapore, June 1-3, 2009. 

Zulkifli, E. & Suratno, T. (2008). Peningkatan kemitraan dan pengembangan profesional guru dan dosen melalui 
implementasi Lesson Study di UPI Kampus Serang. Laporan Hibah Kompetisi Program Unggulan. Universitas 
Pendidikan Indonesia. Tahun 2008. 



198 

 

Kepemimpinan dan Pembelajaran dalam Budaya Komunitas 
Belajar Guru: Implementasi SIP-LS di SD St. Ursula Jakarta 1 

 

 
Tatang SURATNO 

Universitas Pendidikan Indonesia 
 
 

Abstrak 
 

Visi  membangun  sekolah  sebagai  komunitas  belajar  mencakup  tiga  agenda  belajar  yang  dilakukan 
siswa,  guru  dan  sekolah.  Di  dalam  komunitas  belajar  itu  sendiri  terdapat  budaya  relasi  belajar 
(relation)   yang   diperankan   oleh   anggotanya   (agency),   memiliki   muatan/materi   yang   dipelajari 
(content),  masalah  yang  dikaji  (problem)  serta  norma-norma  (context)  yang  disepakati  komunitas 
(Suratno,  2010a).  Makalah  ini  mengartikulasikan  dimensi  tersebut  berdasarkan  analisis  terhadap 
pelaksanaan School Improvement Program: A Lesson Study Approach (SIP-LS) pada komunitas belajar 
guru SD St. Ursula Jakarta. Pelaksanaan program ini menerapkan prinsip research and development 
yang   diawali   dengan   analisis   literatur   dan   analisis   kebutuhan   dan   situasi   awal   sebagai   dasar 
pengembangan  program  dan  instrumentasinya.  Data  yang  diperoleh  (Januari-Maret  2010)  melalui 
focus  group  discussion,  pengamatan  kegiatan  dan  studi  dokumen  dianalisis  secara  interpretatif 
melalui  pendekatan  analisis  wacana  untuk  mendeskripsikan  tampilan  penting  (norma  dan  tools), 
pelajaran  berharga  dan  faktor  kunci  dari   aspek   kepemimpinan  (leadership)   dan  pembelajaran 
(learning)  komunitas  guru  SD  St.  Ursula  Jakarta.  Selain  itu,  didiskusikan  area-area  pengembangan 
lanjutan yang  dipandang  dapat lebih memperkuat  dan  menjadi prototip  budaya  belajar komunitas 
guru sekolah dasar di Indonesia. 
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Leadership and Learning in Teacher Learning Community: 
Implementation of SIP-LS at St Ursula Primary School Jakarta 

 
 

Abstract 
 

A vision to a school as a learning community involves three learning agendas: student, teacher and school as a 
system.  Within  learning  community,  there  exist  many  cultural  aspects,  namely  relation,  agency,  content, 
problem  and  context  (Suratno,  2010b).  This  paper  articulates  those  dimensions  based  on  deep  analysis  to  a 
School  Improvement  Program:  A  Lesson  Study  Approach  (SIP-LS)  conduceted  at  St  Ursula  Primary  School 
Jakarta  (January-March  2010).  Underlied  by  research  and  development  approach,  the  program  developed 
activities and instruments and collected data through focus group discussion, field observation and document 
study. Discourse analysis approach is then applied to measure key features (norms and tools), lessons learned, 
and critical factors of teacher learning and leadership. Further development and directions is also discussed as 
starting point in enhancing and establishing primary teacher learning community in Indonesia. 
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A.    Pendahuluan 
 

Mengajar merupakan pekerjaan yang tidak sederhana dan kompleks yang karenanya guru sebaiknya 
memiliki keterampilan dan  pengetahuan yang  sophisticed agar dapat berdampak terhadap  kualitas 
belajar   peserta   didik.   Selain   itu,   mengajar   juga   merupakan   profesi   yang   dinamis   dimana 
pengetahuan  tentang  pengajaran  dan  pembelajaran  terus  berkembang  sehingga  mengembangkan 
tingkat  kepakaran  guru.  Oleh  karena  itu,  pekerjaan  mengajar  dari  guru  tidak  terlepas  dari  proses 
belajar guru. Dengan demikian, perspektif dari pekerjaan guru bukan sekedar pengajar, tetapi juga 
pembelajar  sepanjang  hayat:  guru  perlu  memperluas  dan  meningkatkan  pengetahuan  tentang 
pengajaran dan pembelajaran secara berkelanjutan (Suratno, 2010a). 

 
Untuk membentuk karakter guru sebagai pembelajar maka diperlukan kepemimpinan yang 

diperankan  oleh  pimpinan  sekolah  maupun  terutama  oleh  guru  baik  secara   individu  maupun 
kelompok   (Suratno,   2010a).   Peran   kepemimpinan   tersebut   mengarahkan   apa   yang   menjadi 
muatan/content  yang  dipelajari  guru  dan  bagaimana  menciptakan  kerangka  kerja,  perangkat  dan 
norma belajar komunitas guru. Aspek kepemimpinan berperan dalam membentuk komunitas belajar 
guru  atau  dikenal  juga  sebagai  professional  learning  community  (PLC)  yang  memiliki  tujuan  utama 
membentuk komunitas guru yang bermutu. 

 
Guru  yang  bermutu  mendasari  fasilitasi  proses  belajar  yang  bermakna  bagi  peserta  didik. 

Berbagai  penelitian  secara  konsisten  menunjukkan  bahwa  guru  merupakan  faktor  utama  dibalik 
keberhasilan  belajar  siswa  (Darling-Hammond  2000).  Oleh  karena  itu,  upaya  melibatkan  secara 
bermakna  guru  dalam  proses  belajar  profesional  yang  tepat  (effective  professional  learning  of 
teacher)  menjadi  penting.  Dalam  hal  ini,  proses  belajar  guru  mengandung  muatan/konten  yang 
mencakup apa yang diajarkan, bagaimana mengajarkannya dan bagaimana menilai proses dan hasil 
belajarnya  (Bransford  et  al.  2000).  Pertanyaan  tersebut  pada  dasarnya  mengarah  pada  konten 
utama  proses  belajar  guru:  bagaimana  siswa  belajar.  Riset  juga  menunjukkan  bahwa  guru  yang 
efektif  memiliki  pemahaman  mendalam  tentang  materi,  pengetahuan  tentang  bagaimana  siswa 
belajar dan bagaimana mengembangkan strategi praksis yang mendukung proses belajar siswa. 

 
Untuk  membentuk  guru  yang  efektif  tersebut  dipengaruhi  oleh  tingkat  kualitas  proses 

belajar  guru  (Hawley  &   Valli   1999;  Elmore  2000).  Hal   tersebut   mencerminkan  prinsip  utama 
memahami   pekerjaan  guru:  bagaimana  guru   meningkatkan  pengetahuan   dan  keterampilannya 
secara berkelanjutan melalui pengkajian pengajaran dan pembelajaran berbasis riset. Dalam hal ini, 
proses  belajar  guru  dikembangkan  berdasarkan  hakikat  pengkajian/penelitian  tentang  pengajaran 
dan pembelajaran. 

 
B.    Upaya Pengejawantahan Visi Komunitas Belajar di SD St Ursula Jakarta 

 
SD  St  Ursula  Jakarta  memiliki  visi  ‘Menjadi  komunitas  pembelajar  yang  kritis,  kreatif  dan  inovatif 
serta mampu mengintegrasikan iman dan nilai-nilai kemanusiaan.’ Komunitas belajar tersebut tidak 
sebatas   siswa,  melainkan   guru   dan   manajemen   sekolah.   Makalah   ini   menyajikan   upaya   awal 
pengejawantahan  visi  dari  komunitas  belajar  guru  di  SD  St  Ursula  Jakarta  tersebut  melalui  School 
Improvement Program: A Lesson Study Approach (SIP-LS). Dalam program ini dikembangkan kegiatan 
workshop berkelanjutan yang membahas hakikat komunitas belajar guru dan ujicoba terbatas proses 
perancangan,  pelaksanaan  dan  refleksi  terhadap  pengajaran  dan  pembelajaran  (Suratno,  2009c). 
Tujuan utama dari program ini adalah mengembangkan kerangka kerja dan norma komunitas belajar 
guru  di  sekolah  dasar  sehingga  dapat  menyediakan  prototip  yang  mencerminkan  karakteristik  dari 
effective professional learning community. 

 
SIP-LS dikembangkan berdasarkan hasil riset terkini di bidang pengajaran dan pembelajaran 

terutama dalam kerangka  Lesson  Study (Suratno,  2009c). Kajian teoretis memberikan  pemahaman 
bahwa  pengajaran  merupakan  budaya  (teaching  is  culture)  (Stigler  &  Heibert,  1999)  sehingga 
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pengembangan proses belajar profesional guru sebaiknya bersifat berkaitan langsung dengan praktik 
keseharian   mengajar   guru   (teaching   as   cultural   activities):   berbasis   sekolah   (work-based), 
kolaboratif-kolegalitas,  memfokuskan  pada  kebutuhan  dan  bagaimana  siswa  belajar,  menekankan 
pada  analisis  kurikulum  dan  bersifat  long-term  berkesinambungan  (Darling-Hammond  and  Sykes, 
1999;  Loucks-Horsley  et  al.,  1998).  Melalui  pendekatan  ini,  SIP-LS  memfokuskan  pada  bagaimana 
guru   mengembangkan   dan   menjembatani   situasi   belajar   siswa   secara   bermakna   (higher   oder 
thinking,  metacognitive,  kreativitas,  nilai/etika).  Melalui  pendekatan  analisis  proses  belajar  siswa 
tersebut  guru  diharapkan  dapat  memperoleh  pelajaran  berharga  dari  pengajaran  yang  menjamin 
hak  belajar  siswa  serta  membantu  siswa  mencapai  pemahaman  dan  kinerja  belajarnya  secara 
optimal (Suratno, 2009c). 

 
Istilah  Lesson  Study berasal  dari  kata  jugyokenkyuu  yang  berarti  pengkajian  pembelajaran. 

Secara  historis,  Lesson  Study telah  berkembang  di  Jepang  semenjak awal  abad  20.  Dalam  konteks 
Indonesia,  Lesson  Study  dipandang  sebagai  model  pembinaan  profesi  pendidik  melalui  pengkajian 
pembelajaran secara kolaboratif dan berkesinambungan berdasarkan prinsip-prinsip kolegialitas dan 
mutual  learning  untuk  membangun  komunitas  belajar  (Suryadi,  2005;  Hendayana  et  al.,  2006, 
Suratno & Cock, 2009). 

 
Lesson   Study   dilaksanakan   dalam   tiga   tahapan   dari   suatu   siklus   Plan-Do-See   yang 

berkesinambungan. Pertama, tahap perencanaan (Plan) dimana guru dan narasumber berkolaborasi 
merancang/mengembangkan  tahapan  pengajaran  dan  alur  pembelajaran  berdasarkan  kebutuhan dan  

gaya  belajar  siswa  (learning  obstacles/learning  demands)  (Suratno,  2009a;  2009b)  melalui prinsip  
hands-on  activity,  daily  life,  dan  local  materials.  Kedua,  tahap  implementasi  (Do)  dimana seorang   

guru   (disebut    guru   model)   mengimplementasikan   strategi    pengajaran   yang   telah direncanakan  
sebelumnya  (Suratno,  2009a;  2009b).  Kegiatan  ini  dilakukan  dalam  bentuk  Open Lesson dimana  

guru lainnya, kepala sekolah, pimpinan yayasan melakukan observasi pembelajaran 
di  dalam  kelas.  Observasi  terutama  dilakukan  untuk  mengetahui  aktivitas  siswa  berupa  interaksi 
siswa-siswa, siswa-materi dan siswa-guru selama pembelajaran   berlangsung. Ketiga, tahap refleksi 
atau  post-class  discussion  (See).  Setelah  pembelajaran  berlangsung,  guru  dan  observer  melakukan 
diskusi   yang   dipandu   oleh   seorang   moderator   untuk   bertukar   hasil   pengamatan,   memetakan 
masalah  belajar  dan  merumuskan  pengalaman  berharga  dan  solusi  alternatif  untuk  perbaikan 
selanjutnya (Suryadi, 2005; Hendayana, et al., 2006; Suratno & Cock, 2009) (Gambaran umum setiap 
tahapan  Plan-Do-See  Lesson  Study  disajikan  dalam  Lampiran  1).  Melalui  Lesson  Study  maka  guru 
dapat  menggali  dan  mengembangkan  knowledge  base  of  teaching  dan  kerangka  berpikir  guru 
(teacher  thinking  and  decision  making)  yang  mendasari  profesionalisme  guru  (Suratno,  2010a; 
Suryadi, 2008). 

 
SIP-LS  dirancang  untuk  memfasilitasi  proses  belajar  guru  agar  menjadi  guru  yang  efektif. 

Bransford   et   al.   (2000)   mengidentifikasi   karakteristik   guru   yang   efektif   sebagai   berikut:   1) 
menghargai   pengetahuan awal siswa; 2) mengajarkan materi secara mendalam dan bermakna; dan 
3)  memfokuskan  pencapaian  metakognitif  siswa/tingkat  belajar  yang  optimal.  Secara  keseluruhan, 
melalui   proses   tersebut,   program   ini   pada   hakikatnya   bertujuan   untuk   menyediakan   fondasi 
pengembangan  budaya  belajar  (Suratno,  2010a)  dimana:  1)  sekolah  dipandang  sebagai  tempat 
belajar bagi guru dan siswa; 2) proses belajar profesional guru merupakan kegiatan yang terintegrasi 
ke  dalam  pekerjaan  rutin  guru;  dan  3)  kepemimpinan  belajar  guru  membentuk  kepemimpinan 
belajar  komunitas  sekolah.  Inilah  hakikat  komunitas  pembelajar  yang  terkandung  dalam  visi  SD  St 
Ursula Jakarta. 

 
Desain  implementasi  SIP-LS  merujuk  pada  pendekatan  research  and  development  (Borg  et 

al.,  1989)  yang  diawali  dengan  analisis  literatur,  analisis  situasi  dan  kebutuhan,  pengembangan 
desain    program    dan melakukan    penghimpunan    data    secara    komprehensif    agar    dapat 
mendeskripsikan  proses  kegiatan.  Dalam  hal  ini,  kegiatan  SIP-LS  didokumentasikan  baik  secara 
tertulis    (notulensi    kegiatan)    maupun    melalui    dokumentasi    audiovisual.    Tujuannya    adalah 
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menyediakaan  bukti  yang  dapat memberikan  gambaran  mengenai apa  yang  terjadi (what’s  works) 
serta analisis pelajaran berharga dan faktor kunci yang memfokuskan pada area pembelajaran dan 
kepemimpinan  guru  (teacher learning and  leadership). Untuk mencapai  tujuan  tersebut digunakan 
analisis  wacana  transkripsi  kegiatan  untuk  menjelaskan: 1)  critical incident  yang  menjadi  pelajaran 
berharga;  2)  formulasi  perangkat  dan  norma  yang  mendasari  perkembangan  pembelajaran  dan 
kepemimpinan guru; dan 3) identifikasi faktor kunci yang membentuk komunitas belajar guru di SD 
St. Ursula Jakarta. 

 
C.    Gambaran Umum Implementasi SIP-LS di SD St Ursula Jakarta 

 
SIP-LS   merancang   tiga   kegiatan   utama   yang   dilaksanakan   secara   simultan-berkelanjutan   yang 
meliputi: 1) Workshop Leadership for Learning (LfL) untuk pimpinan pimpinan sekolah/yayasan dan 
guru; 2) Workshop guru (tim kecil LS) menerapkan pendekatan Lesson Study; dan 3) Forum Sekolah 
SD  St  Ursula  Jakarta.  Pembahasan  dalam  tulisan  ini  memfokuskan  pada  kegiatan  Leadership  for 
Learning dan Lesson Study. 

 
1.    Leadership for Learning 

 
Workshop   Leadership   for   Learning   memfokuskan   pada   pengembangan   fondasi   kepemimpinan 
belajar komunitas sekolah. Diskusi yang dilakukan mencakup: 

 
• Refleksi  terhadap  proses  belajar  siswa  SD St  Ursula  selama  ini  dan  melalui  simulasi  proses 

belajar,  pembahasan  difokuskan  pada  pemikiran  mengenai  hak  dan  otoritas  belajar  siswa 
serta  peran devolusi guru  dalam memfasilitasi proses belajar  siswa. Isu ini mengarah pada 
refleksi  terhadap  apa  hakikat  belajar  yang  bermakna  dan  bagaimana  menciptakan  situasi 
belajar yang bermakna. 

• Identifikasi   aspek  interaksional   dalam   proses   pengajaran:  guru-materi-siswa.   Hubungan 
trialog tersebut mendasari pengetahuan dasar mengajar yang memiliki peran penting dalam 
proses   berpikir   dan   pengambilan   keputusan   pedagogis   yang   dilakukan   oleh   guru.   Hal 
terpenting  disini  adalah  argumentasi  pedagogis  yang  mencerminkan  konteks  lokal  dari 
keunikan proses pengajaran dan pembelajaran. 

• Analisi proses berpikir guru baik sebelum, ketika maupun sesudah kegiatan pengajaran dan 
pembelajaran.   Dalam  pembahasan  ini  dikenalkan   istilah  pedagogi,  didaktik/pedagogical 
content knowledge, serta tiga fase proses berpikir guru: prospective analysis (perencanaan 
pengajaran),  situative  analysis  (pelaksanaan  pengajaran)  dan  retrospective  analysis  (pasca 
pengajaran)  (Lampiran  1,  Tabel  1.1,  1.2,  dan  1.3).  Keseluruhan  proses  berpikir  tersebut 
memfokuskan  pada  analisis   proses   belajar  siswa   (pembelajaran)  dan  refleksi   terhadap 
proses pengajaran. 

• Analisis dua faktor kunci dalam suatu komunitas belajar: pembelajaran dan kepemimpinan. 
Dalam  kesempatan  tersebut  dibahas  pandangan  Knapp  et  al.  (2003)  yang  mengidentifikasi 
tiga  tingkatan  belajar  di  komunitas  belajar  sekolah:  pembelajaran  peserta  didik  (student 
learning),    pembelajaran    pendidik    (professional    learning)    dan    pembelajaran    sistem 
pendidikan (sekolah) (system learning). 

• Analisis  prinsip  dan  substansi  Lesson  Study  yang  mencakup  kerangka  pikir  dan  strategi 
implementasi (penjelasan detil tentang tiga fase proses berpikir guru) serta peran dan tugas 
kepemimpinan  guru  di  dalam  komunitas  Lesson  Study  (Lampiran  2,  Tabel 2.1).  Peran  guru 
mencakup  koordinator,  moderator,  guru  model,  pengamat  dan  notulen.  Adapun  tugas  tim 
Lesson Study mencakup koordinasi, kolaborasi dan konsolidasi, pemodelan serta penyediaan 
dan dokumentasi data kegiatan. 

 
Berdasarkan   diskusi   tersebut   teridentifikasi   apa   yang   dipelajari   guru   dan   bagaimana 

mempelajarinya  terutama  dalam  implementasi  Lesson  Study.  Tabel  1  berikut  merangkum  hasil 
diskusi konteks belajar guru yang dikembangkan di SD St. Ursula Jakarta (Suratno, 2010b). 
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Apa yang dipelajari guru Bagaimana mempelajarinya  
• Pengetahuan dan keterampilan 

pedagogis-didaktis. 
• Pendalaman pengetahuan konten dan 

kurikulum. 
• Pemaknaan siswa sebagai pembelajar 

(learner-centered dan learning centered). 
• Pengembangan pedagogical content 

knowledge/didaktik. 
• Pengembangan bahan ajar (teaching 

material), strategi pengajaran, 
manajemen kelas dan perangkat 
pendukung lainnya serta penilaiannya 
(asesmen). 

• Hubungan teori-praktik-kebijakan. 
• Keterkaitan dengan penelitian 

pembelajaran. 

•   Pola hubungan belajar (Relationship) 
–    Kolegalitas, kolaborasi, mutual learning. 
–    Berdiskusi, bertanya, berargumentasi 
–    Penyampaian yang santun dan etis 

•   Perangkat belajar (Tools) 
–    Metode    pembelajaran    guru    (Wawancara    klinis,    pengamatan, 

refleksi). 
–    Format   belajar  (Kajian  format  RPP,  format  pengamatan,  format 

refleksi). 
•   Aturan/Kesepakatan belajar (Norma) 

–    Menghargai kepakaran masing-masing. 
–    Pemaknaan visi pengajaran yang powerful 
–    Mengkaji pembelajaran siswa, bukan mengkritisi guru 

•   Konteks Belajar 
–    Iklim belajar di sekolah. 
–    Kesempatan/waktu belajar yang tersedia. 

 

 

Tabel 1. Pengembangan konteks belajar guru di SD St. Ursula Jakarta (Suratno, 2010b) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untuk  membangun  konteks  belajar  guru  diperlukan  norma   belajar  dan  kepemimpinan 
anggota komunitas guru yang terlibat dalam kegiatan Lesson Study. Dalam diskusi LfL diidentifikasi 
kesepakatan   yang   menjadi   norma   belajar   guru   (Suratno,   2010b),   yaitu:   1)   Kolegalitas   yang 
menghargai  kepakaran  dan  kekayaan  pengalaman  masing-masing;  2)  Terfokus  pada  pemaknaan 
pengajaran  dan  pembelajaran  yang  efektif  secara  kolaboratif  (bukan  mengkritisi  guru);  3)  Visi 
mengajar  yang  efektif;  4)  Orientasi  kemajuan  individu  dan  kolektif;  dan  5)  Etika  dan  kesantuan. 
Sementara    itu,    melalui    serangkaian    diskusi    di    siklus    Lesson    Study,    teridentifikasi    aspek 
kepemimpinan guru. Tabel 2 berikut menyajikan identifikasi aspek kepemimpinan guru yang terlibat 
dalam implementasi Lesson Study (Suratno, 2010b). 

 

Tabel 2. Kepemimpinan guru dalam implementasi Lesson Study (Suratno, 2010b) 
 

Kepemimpinan Koordinator 
Lesson Study 

Gambaran Peran dan Tugas 

Memimpin tim kecil 
merencanakan, melaksanakan 
dan mengevaluasi kegiatan 
Lesson Study. 

• Koordinasi (action planning, monitoring, resourcing, reporting). 
• Kolaborasi (menjalin kerjasama dengan narasumber dan pihak lain yang terkait). 
• Konsolidasi (pengembangan dan analisis pengajaran dan pembelajaran). 

Kepemimpinan Guru Model Gambaran Peran dan Tugas 
Memimpin tim kecil Lesson 
Study untuk pengkajian 
pembelajaran dalam setting real 
classroom practice. 

• Koordinasi (perencanaan lesson planning dan kelengkapannya). 
• Kolaborasi (memandu fokus diskusi kolegial dengan sejawat dan narasumber dalam 

mengembangkan rancangan pengajaran). 
• Konsolidasi (memastikan hasil perencanaan siap untuk diterapkan melalui open 

lesson) agar dapat dianalisis/diamati. 
• Pemodelan (menyediakan praktik yang baik dan data ril untuk perbaikan 

berkelanjutan). 
Kepemimpinan Moderator Gambaran Peran dan Tugas 

Memimpin diskusi pelaksanaan 
Do-See Lesson Study. 

• Koordinasi dan kolaborasi dengan koordinator tim, guru model dan notulen. 
• Konsolidasi (aturan/kesepakatan diskusi; format pengamatan). 
• Memandu proses diskusi dan mengarahkan pada analisis bukti dan solusi alternatif 

(frame and reframe). 
• Membuka sesi diskusi, mempersilakan guru model mengemukakan rencana dan 

pengalamannya, mengatur alur diskusi, dan menutup diskusi. 
Kepemimpinan Pengamat Gambaran Peran dan Tugas 

Memastikan pencuplikan dan 
penyediaan data yang 
dibutuhkan untuk dikaji dalam 
diskusi Lesson Study. 

• Memahami dan menerapkan aturan/kesepakatan pengamatan. 
• Berperan seolah-olah menjadi guru model. 
• Mencatat dan mengemukakan data dari fokus pengamatan. 
• Terlibat aktif dalam diskusi masalah dan perumusan solusi alternatif. 
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Kepemimpinan Notulen Gambaran Peran dan Tugas 
Memastikan hal-hal yang terjadi 
dan didiskusikan 
terdokumentasi secara tertulis 
dengan baik. 

• Mencatat hasil diskusi Lesson Study dan hal lainnya terkait kegiatan. 
• Mendokumentasikan catatan kegiatan Lesson Study sebagai data laporan kegiatan 

Lesson Study. 

 
 

2.    Siklus Lesson Study 
 

Pelaksanaan Lesson Study dilakukan dalam dua siklus dimana setiap siklusnya meliputi tahapan Plan 
(satu   kali)   dan   Do-See   (dua   kali).   Pelaksanaan   Do-See   sebanyak   dua   kali   dimaksudkan   untuk 
melakukan  perbaikan  terhadap  rancangan  awal  berdasarkan  hasil  analisis  proses  pengajaran  dan 
pembelajaran yang dilakukan di Do-See pertama. Siklus pertama dilakukan di kelas tinggi pada topik 
bidang miring (IPA Kelas IV; satu guru model/guru bidang studi IPA) dan siklus kedua di kelas rendah 
pada tema lingkungan (topik sifat benda di kelas II; dua guru model/guru kelas). 

 
a.    Tahapan Plan 

 
Kegiatan   Plan   melibatkan   tim   kecil   Lesson   Study   yang   mendiskusikan   hakikat   perencanaan 
pengajaran  dari  perspektif  rancangan  pengajaran  (design-based  lesson).  Dalam  hal  ini,  perangkat 
analisis  pedagogical content knowledge (PCK) (Loughran et al., 2006) (Tabel 3)  dan format  RPP  ala 
guru Jepang (Tabel 4) digunakan untuk merancang tahapan pengajaran guru dan alur belajar siswa 
(Suratno, 2010a; 2010b) (Contoh analisis PCK dan RPP yang dikembangkan disajikan dalam Lampiran 
2). 

 

Tabel 3. Format analisis PCK (Loughran et al., 2006; Suratno, 2010b) 

 

 
Representasi Materi Proposisi Konsep Dasar 1 Konsep Dasar n 

Apa tujuan siswa mempelajari konsep ini? Tujuan utama mempelajari konesp dasar ini. idem 
Mengapa siswa perlu mempelajari konsep ini? Aplikasi kontekstual dalam kehidupan 

sehari-hari. 
Idem 

Hal lainnya yang Anda ketahui tentang konsep ini 
(dimana Anda tidak bermaksud siswa 
mengetahuinya). 

Konsep terkait yang menjadi prasyarat dan 
konsep yang lebih dalam dan kompleks. 

Idem 

Kesulitan/keterbatasan dalam mengajarkan konsep 
ini. 

Sifat dari representasi materi: tingkat 
abstraksi, pemodelan, dan pertanyaan dasar. 

Idem 

Pengetahuan tentang cara berpikir/pemikiran siswa 
tentang konsep ini. 

Konsepsi alternatif, kecenderungan pola 
berpikir, aplikasi konsep dan hambatan 
belajar. 

Idem 

Faktor lain yang mempengaruhi Anda mengajarkan 
konsep ini. 

Psikologikal; Emosional 
Sosial; Personal 

Idem 

Prosedur/Tahapan pengajaran (dan alasannya). Pendekatan spesifik mengajarkan konsep ini Idem 
Cara spesifik untuk memastikan bahwa siswa 
mengetahui atau mengalami kebingungan 
mengenai konsep ini. 

Pertanyaan pemandu 
Penjelasan spesifik 
Refleksi 

Idem 

 
 

Tabel 4. Format RPP alternatif yang lebih menggambarkan skenario detil kegiatan di kelas (Suratno, 2010b) 
 

Kegiatan Guru Prediksi Respon Siswa Bentuk Kegiatan Keterangan 
Menjelaskan progresi dari 
setiap tindakan guru yang 
akan dilaksanakan dari 
mulai kegiatan awal (sajian 
masalah dan apersepsi), 
kegiatan inti (aksi dan 
reaksi) dan kegiatan akhir 
(review dan refleksi) 

Mengidentifikasi setidaknya 
tiga respon/reaksi siswa yang 
mungkin muncul terhadap 
masalah yang disajikan: 
Respon yang ‘kurang’ 
Respon yang ‘mendekati’ 
Respon yang diharapkan 

Mempertimbang-kan 
kegiatan siswa yang 
memadukan/orkestra 
si antara kegiatan 
individual, diskusi 
kelompok kecil dan 
diskusi klasikal 
(kolaboratif). 

Menjelaskan hal terkait dengan 
tindakan guru, perlengkapan/alat 
pendukung yang digunakan 
(misal LKS), kemungkinan 
kesulitan yang dihadapi siswa, 
serta hal lain yang dipandang 
dapat memperjelas konteks dari 
setiap tahapan kegiatan 
pengajaran guru 
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Secara umum, kegiatan Plan memfokuskan pada analisis materi, sajian masalah, perangkat 
pengajaran,   manajemen   kelas   dan   penilaiannya.   Analisis   materi   memfokuskan   pada   rumusan 
pedagogical content knowledge melalui analisis proposisi konsep yang diajarkan (misalnya Proposisi: 
Bidang miring merupakan sebuah bidang datar yang posisinya dimiringkan) serta konteks pengajaran dan 
pembelajaran   yang   akan   dikembangkan   (tujuan,   alasan,   kebutuhan   siswa,   dsb.)   (Tabel   3   dan 
Lampiran   2).   Sementara   itu,   dalam   merumuskan   sajian   masalah,   isunya   adalah:   1)   apakah 
masalahnya  tepat  mewakili  konsep  dasar  yang  diajarkan?;  dan  2)  apakah  masalahnya  mudah 
dipahami  dan  apakah  masalah  tersebut  dapat  menjembatani  pemahaman  siswa  terhadap  konsep 
yang diajarkan? Hal ini menunjukkan upaya bagaimana memahami rumusan pernyataan yang akan 
dikonseptualisasikan  anak  (prediksi  dan  antisipasi).  Sederhanya,  tim  berupaya  untuk  mengungkap 
bahasa  anak  dalam  memahami  konsep  bidang  miring  yang  dapat  memandu  pencuplikan  data 
pemikiran (respon) siswa kelak di kelas (Tabel 4 dan Lampiran 2). 

 
Selanjutnya, tim menguji coba teaching materials seperti Lembar Kerja Siswa (LKS), alat dan 

bahan  percobaan,  poster,  dsb.  yang  akan  digunakan.  Ujicoba  tersebut  juga  dimaksudkan  untuk 
merasakan   bagaimana   nanti   anak   akan   menggunakan   teaching   materials   tersebut:   apakah 
terminologi, intstruksi, simbol dan tampilannya akan dipahami anak? adakah kemungkinan kesulitan 
yang dihadapi anak? Bagaimana kemungkinan penafsiran alternatif anak?. Kerangka analisis tersebut 
membantu tim dalam menghasilkan produk bahan ajar secara mandiri. Selain itu, didiskusikan juga 
bentuk penilaian/penugasan serta item soal yang akan diberikan kepada siswa. 

 
Diskusi  selanjutnya  membahas  tentang  setting  kelas:  manajemen  kelas,  tata  letak  bangku 

dan meja siswa dan manajemen penggunaan papan tulis. Tim secara detil membahas aspek tersebut 
dengan memfokuskan berbagai kemungkinan reaksi siswa terhadap setting tersebut sehingga pada 
saat itu dirumuskan kemungkinan antisipasinya. Diskusi diakhiri dengan penentuan tugas dan peran 
guru lainnya yang terlibat serta penentuan rumusan fokus pengamatan (lihat juga Tabel 5 dan Tabel 
6). 

 
b.    Tahapan Do-See 

 
Kegiatan  Do-See  Lesson  Study  pada  dasarnya  melaksanakan  tiga  sesi  utama,  yaitu  briefing,  open 
class  dan  debriefing  (refleksi).  Sesi  briefing  yang  dipimpin  oleh  moderator  membahas  tentang 
gambaran  umum  rancangan  pembelajaran  yang  telah  disiapkan  guru  model  (Transkrip  1).  Setelah 
penjelasan   singkat   dari   guru   model,   moderator   menjelaskan   fokus   pembahasan   dan   aturan 
pengamatan   (Tabel   5).   Selanjutnya,   guru   model   mengundang   pengamat   untuk   mengamati 
pengajaran dan pembelajaran di kelasnya (open lesson). 

 
Transkrip 1. Penjelasan guru model tentang gambaran umum rancangan pengajaran dan pengajarannya 

 
“Sebelum  anak-anak bekerja,  saya  akan membagikan  kertas  putih.  Setelah  itu  saya  akan  menyampaikan  permasalahan 
mengenai [bagaimana memindahkan satu peti] jeruk ini [ke atas meja]. Setelah itu mereka bekerja sendiri selama 5 menit. 
Selanjutnya, mereka secara kelompok menentukan [cara] mana yang akan dipiih untuk dipresentasikan di depan. Setelah 
diskusi kelompok, mereka akan presentasikan hasilnya di depan. Setiap kleompok satu orang perwakilan. Setelah selesai, 
kemudian  saya  akan  menjelaskan  penggunaan  alat  peraga.  Kemudian  mereka  akan  saya  bagikan  alat  peraga  dan  LKS. 
Setelah  itu  mereka  melakukan  percobaan  sendiri  secara  kelompok.  Kemudian  mereka  menyimpulkan  hasil  percobaan. 
Setelah menyimpulkan kami akan mengadakan diskusi. Setelah itu, anak-anak akan mendapat lima gambar bidang miring, 
kemudian memilih satu gambar yang bukan bidang miring dan alasannya. Setelah selesai, kita akan menjelaskan sekrup 
adalah salah satu contoh bidang miring. Setelah penjelasan diberikan, saya akan mengadakan post test. Post test selesai 
dikumpulkan,   diakhiri   dengan   kegiatan   penutup   berupa   peneguhan.   Dalam   peneguhan   itu   saya   akan   kembali   ke 
permasalahan awal mengenai bagaimana memindahkan jeruk dan mana yang menjadi kesimpulan. Itu saja, terimakasih. 
Catatan: Guru model menjelaskan secara detil tahapan pengajarannya, beserta alokasi waktu yang disediakan, yang dapat 
memberikan gambaran umum konteks situasi kelas yang akan diamati. 
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Aturan Umum Penjelasan Moderator 
Posisi dan sudut pengamatan 
yang memudahkan 
pencuplikan data proses 
belajar siswa. 

“Pertama mengenai posisi pengamatan. Kita sudah menyusun kelas menjadi lima 
kelompok lalu kita diharapkan tidak di belakang saja, lebih menekankan memosisikan diri 
di samping-samping kelas. Kita ingin melihat reaksi anak, apresiasi anak pada 
pembelajaran ini. Kemudian karena cukup rapat antar kelompok di aktivitas ketiga 
terutama kerja kelompok kita nanti pindah mengamati kelompok, tapi jangan sampai 
kehadirannya malah mengganggu pembelajaran tersebut”. 

Tidak menganggu proses 
(filosofi angin) 

“Yang kedua adalah kita tidak boleh menggangu hak belajar anak dan juga pengajaran 
guru model”. 

Objektif “Yang ketiga kita bersifat objektif, harus sebisa mungkin sedetil mungkin kita memperoleh 
data dari hasil pengamatan itu sesuai dengan yang terjadi di kelas”. 

 

Tabel 5. Contoh aturan pengamatan (Suratno, 2010b) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Di  dalam  kelas  (Do),  pengamat  mengambil  posisi  untuk  mengamati  dan  mencatat  proses 
pengajaran  dan  pembelajaran  di  kelas  guru  model  tersebut.  Setelah  open  class  (See),  dilakukan 
debriefing yang mendiskusikan dan merefleksikan temuan dan perumusan solusi alternatif dan revisi 
rancangan  pembelajaran.  Sesi  debriefing  dipandu  oleh  moderator  yang  diawali  dengan  penjelasan 
pengalaman   guru   model   yang   dilanjutkan   dengan   pembahasan   data   dari   fokus   pengamatan. 
Transkrip 1 menyajikan kesan dan pengalaman guru model. 

 
Transkrip 1. Penjelasan kesan dan pengalaman guru model terhadap pengajaran dan pembelajarannya. 

 
Pertama-tama  saya  sudah  mencoba  untuk  menjalankan  tugas  saya  sebagai  guru  model,  melakukan  pengajaran  sesuai 
dengan yang sudah  direncanakan.  Kemudian  saya  juga  sudah mencoba  untuk  menepati  waktu yang telah  dialokasikan. 
Lalu  di  tengah-tengah  perjalanan  tadi  ada  satu  hal  yang  membuat  saya  sedikit  grogi,  ketika  anak-anak  tidak  dapat 
menggunakan  alat-alat  peraga  itu.  Maka  saat  itu  saya  juga  langsung  keliling  untuk  memberikan  bantuan  supaya 
menggunakan alat peraga dengan baik. Lalu mereka sudah melakukan, ternyata ada perintah yang agak susah dipahami 
diantara  mereka,  yaitu  apa  tadi,  yang  nomor  dua,  letakkanlah  bidang  miring  paling  rendah  dan  paling  tinggi  ini,  tidak 
dipahami dengan baik. Kemudian saya juga terkesan terburu-buru ketika menjelaskan tentang skrup, itu sangat singkat, 
padat  dan  melihat  waktunya  memang  sudah  hampir  habis.  Yang  berikut  mungkin  tadi  tidak  tersampaikan  dalam 
pembelajaran  saya  mengenai  apakah  bidang  miring  itu,  secara  tertulis  dan  tidak  mendapatkan  penekanan  yang  baik. 
Sehingga  anak di situ mungkin  tidak  memahami betul  mengenai kelemahan daripada  bidang  miring.  Nah,  secara  kerja, 
anak-anak cukup  baik dalam  bekerja,  dan saya  juga  berkeliling ke  seluruh  kelompok, setiap anak menjalankan  instruksi 
secara baik, entah itu benar atau salah, tapi mereka melakukan dengan serius dan sungguh-sungguh. Alur diskusi anak- 
anak cukup baik, artinya mereka tidak didominan oleh satu orang, mereka ada komunikasi antara mereka. 
Tujuan  pembelajaran  belum  100%  tercapai,  terutama  dalam  pemahaman  bidang  miring,  kelemahaan  serta  kelebihan, 
belum semua anak memahami hal itu. Kemudian, pembelajaran berjalan cukup efektif, 80 menit dipakai semuanya. 
Catatan:  Kesan  dan  pengalaman  yang  dijelaskan  guru  model  begitu  detil mencakup  proses  belajar  yang dilakukan  anak, 
perubahan  yang  terjadi  serta  intervensi  guru  yang  dilakukan  serta  apa  yang  dirasakan  guru  ketika  di  kelas.  Selain  itu 
dikemukakan  juga  pandangan  guru  model  terkait  dengan  efektifitas  dan  pencapaian  tujuan  pembelajaran.  Penjelasan 
tersebut dapat menjadi contoh awal cara bagaimana guru model menjelaskan kesan tentang pengajaran dan pembelajaran 
yang  berlangsung  di  kelas  karena  memberikan  gambaran  yang  jelas  apa  yang  dialami  dan  dirasakan  oleh  guru  model 
sehingga memberikan konteks dan latar belakang yang lebih luas bagi diskusi refleksi. 

 
 

Pengamatan  dan  diskusi  refleksi  menggunakan  pertanyaan  pemandu  sebagai  berikut:  1) 
Bagaimana  respon  atau  jawaban  dari  siswa  terhadap  masalah  yang  diselesaikannya?  Bagaimana 
prosesnya?; 2) Adakah siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami masalah dan konsep yang 
diajarkan?; 3)  Apakah  LKS,  diskusi  dan  aktivitas  belajar  lainnya  itu  membantu  siswa  dalam  konsep 
yang   diajarkan?;   4)   Apakah   prediksi   dan   antisipasi   yang   direncanakan   terjadi?   Bagaimana 
prosesnya?;  dan  5)  Apakah  tujuan  pembelajaran  tercapai?  Apakah  pembelajaran  berjalan  efektif? 
Pertanyaan  pemandu  tersebut  mencerminkan  upaya  untuk  menggali  seluas-luasnya  konteks  dari 
implementasi  pengajaran  dan  pembelajaran  sehingga  menyediakan  data  yang  memadai  untuk 
perumusan masalah dan solusi alternatifnya. Tabel 6 menyajikan contoh panduan pengamatan. 
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Panduan Pengamatan  
No Fokus Pengamatan Pengamatan 

1 Interaksi    antara    siswa    dengan 
siswa: 
•  Perhatian 
•  Kerjasama 

•  Apakah  siswa  mengabaikan  atau  mengikuti  apa  yang  disampaikan  oleh 
siswa yang lain? Mengapa? 

•  Bagaimana  kerjasama  antara  siswa  dengan  siswa  yang  lain,  berkaitan 
dengan tugas maupun materi yang diberikan?  

2 Interaksi    antara    siswa    dengan 
guru: 
•  Perhatian 
•  Pemahaman 

•  Apakah  siswa  tertarik  dengan  penjelasan,  sajian  masalah  atau  instruksi 
guru?  dan  kapankah  kita  bisa  menangkap  reaksi  siswa  mulai  tertarik 
dengan pembelajaran yang diberikan oleh guru? 

• 
3 Interaksi antara materi dan siswa: 

•  Minat 
•  Pemahaman 
•  Pemahaman lebih 

•  Apakah  siswa  merasa  tertarik  dengan  materi  ajar?  Apakah  ada  respon 
terhadap pertanyaan yang diajukan? Bagaimana jawabannya? 

•  Apakah    siswa    memahaminya    atau    mengalami    kesulitan?    Apakah 
kesulitan diakibatkan oleh siswa atau guru? 

•  Apakah   ada   pemahaman   lebih   dari   anak   mengenai   materi   yang 
diajarkan? 

4 Lembar Kerja Siswa (LKS): 
•  Representatif 
•  Menimbulkan minat 

•  Apakah LKS yang diberikan representatif memfasilitasi siswa memahami 
konsep  dan  mencapai  tujuan  pembelajaran  yang  menjadi  harapan  guru 
model? 

•  Apakah  LKS  menimbulkan  minat  siswa?  Apakah  jelas  pertanyaan  yang 
diajukan sehingga tidak menyulitkan siswa? 

5 Alat Peraga 
•  Representatif 
•  Penerapan 

•  Apakah  alat  peraga  representatif  sehingga  memiliki  daya  guna  untuk 
mempermudah proses belajar siswa? 

•  Bagaimana penerapannya? Sesuaikah dengan tujuan pembelajaran? 
6 Kesesuaian antara persiapan dan 

pelaksanaan: 
•  Respon/reaksi siswa 
•  Intervensi guru 

•  Bagaimana   respon   siswa   yang   muncul?   Bagaimana   keterkaitannya 
dengan prediksi respon siswa? 

•  Bagaimana    intervensi/perlakuan    yang    dilakukan    guru?    Bagaimana 
keterkaitannya dengan antisipasi guru? Apakah intevensi guru membantu 
memudahkan proses belajar siswa? 

7 Simpulan Pengamatan: 
•  Ketercapaian tujuan 
•  Efektivitas 

•  Apakah tujuan pembelajaran yang diharapkan guru model tercapai? 
•  Apakah pengajaran guru model efektif dari segi waktu, penggunaan alat, 

LKS dan sajian masalahnya? 
 

Tabel 6. Contoh panduan pengamatan (Suratno, 2010b) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dalam   pelaksanaannya,   terdapat   dua   pendekatan   penggunaan   panduan   pengamatan 
tersebut. Awalnya, pengamatan dan refleksi dengan menerapkan lembar panduan tersebut, namun 
demikian dirasakan kurang praktis. Oleh karena itu, kini berkembang penggunaan dimana panduan 
tersebut lebih bersifat rujukan dalam mengamati dan merefleksikan setiap tahapan pengajaran guru. 
hal ini berarti pengamatan dilakukan secara tahap demi tahap dari pengajaran guru. 

 
Secara   umum,   diskusi   refleksi   menekankan   pada   analisis   masalah   pengajaran   dan 

pembelajaran  serta  bagaimana  merumuskan  solusi  alternatif  untuk  perbaikannya  (Tabel  7).  Selain 
itu, direfleksikan juga hal-hal terkait dengan pelaksanaan kegiatan (di SD St. Ursula dikenal sebagai 
Harvesting) (Transkrip 3). 

 
Tabel   7.   Contoh   diskusi   masalah   pengajaran   dan   pembelajaran   serta   solusi   alternatifnya 

(Suratno, 2010b) 
 

Masalah spesifik yang dibahas Solusi alternatif 
Bentuk masalah yang disajikan kurang dipahami oleh siswa 
dikarenakan  siswa  terpaku  oleh  pemahaman  bahwa  telur 
yang dipindahkan jangan sampai pecah. 

Mengganti  peti  telur   menjadi   peti  jeruk  dengan   alasan 
siswa  tidak  akan  tergiring  pada   pemahaman  lain  selain 
memindahkan benda. 

Siswa terlihat bingung mengerjakan jawaban di kertas yang 
dibagikan (ada yang memperlihatkan raut kurang suka). 

Guru memotivasi anak untuk menuliskan jawaban. Misalnya 
dengan    memberik    penekanan    siapa    cepat    membuat 
beberapa cara. 

Guru    menuliskan    jawaban    masalah    awal    siswa    dan 
membacakan bersama-sama dipandang kurang efektif. 

Menekankan   pembahasan   berbagai   alternatif    jawaban 
siswa   agar   siswa   memiliki   gambaran   tertentu   sebagai 
hipotesis yang akan diuji melalui percobaan. 
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Setting beberapa kelompok menunjukkan bahwa 
interaksinya  kurang  efektif;  dominasi  siswa  tertentu  dan 
pendapat   dari   anggota   kelompok   kurang   diperhatikan 
anggota  lainnya.  Aspek  leadership  dalam  kelompok  perlu 
ditingkatkan. 

Membentuk  kelompok  berdasarkan  kriteria  homogenitas 
dan  potensi  interaksi  yang  aktif  dan  berkontribusi  pada 
pembentukan leadership anak. 
Guru mengingatkan teknis kerjasama kelompok yang baik. 

 

Anak mengalami kesulitan menggunakan alat peraga karena 
anak  tidak  memperhatikan  penjelasan  guru  karena  sibuk 
melihat alat peraga yang sudah mereka terima. 

Menunda  membagikan  alat  dan  mendahulukan  penjelasan 
penggunaan alat peraga melalui demonstrasi. 

 
Siswa membahasakan  istilah  miring  dengan  beberapa  kata 
(landai, miring, tegak) dan makna 

Guru  perlu  mengkonfirmasikan  maksud  dari  pilihan  istilah 
yang  digunakan  siswa  agar  dapat  memahami  makna  dan 
maksudnya. 

Adanya   perbedaan   permukaan   benda   yang   dipindahkan 
pada   bidang   miring   memfasilitasi   seorang   siswa   untuk 
memikirkan konsep gaya gesek. 

Mengganti   benda   tersebut   dimana   memiliki   kesamaan 
permukaan   agar   siswa  tidak  terlalu  jauh   terjebak  pada 
konsep gaya gesek. 

Anak  kebingunan  menentukan  titik  kemiringan  yang  ada 
pada alat peraga. 

Menandai titik-titik tersebut sehingga sesuai dengan narasi 
dari prosedur percobaan. 

Terdapat  redaksi  dalam  LKS  yang  perlu  diperbaiki  seperti 
kalimat instruksi dan pertanyaan pengarah. 

Mengganti kalimat  instruksi dan  memfokuskan  pertanyaan 
LKS  agar  memandu  siswa  menyimpulkan  keuntungan  dari 
prinsip bidang miring. 

Untuk  mempermudah   memahami   prinsip   bidang   miring 
pada   skrup   perlu   juga   diperkuat   dengan   pemahaman 
bidang miring seperti pada contoh jalan di pegunungan. 

Menggambarkan  gunung  dengan  dua  bidang  kemiringan 
yang berbeda.  Siswa  diminta memilih  pada  sisi mana  yang 
akan  banyak  digunakan  orang  untuk  menuju  ke  gunung 
tersebut. 

Pembahasan   mengenai   kelemahan   pada   bidang   miring 
kurang  relevan  karena  kurang  mendukung  tujuan  utama 
dari penggunaan bidang miring. 

Memfokuskan pada contoh gambar benda yang 
memanfaatkan    prinsip    bidang    miring    dimana    siswa 
menentukan mengapa itu banyak digunakan. 

Catatan: Memperhatikan isi dari analisis masalah dan solusi alternatif tersebut menunjukkan tingkat analisis yang detil dan 
terfokus  pada  aspek-aspek  praktis  pengajaran  dan  pembelajaran.  Hal ini menunjukkan  tingkat  kualitas  pengamatan  dan 
diskusi refleksi yang dilakukan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transkrip 3. Refleksi terhadap kegiatan Lesson Study 
 

G1: “Pertama mungkin kita sudah mengerti tentang konsep [Lesson Study]. Kalau di awal kita masih meraba-raba, tapi 
semakin ke sini kita semakin paham sehingga kita mengetahui titik celah yang harus diperbaiki dari pengalaman- 
pengalaman  sebelumnya.  Sehingga  itu  membuat  kita  semakin  paham  dan  semakin  cepat  dalam  menyelesaikan 
ini”. 

G2: “Yang membuat kita lebih cepat diantaranya kemauan kita untuk maju, kemauan kita untuk mencoba, kemauan 
kita untuk bekerja bersama dan ini adalah fondasi titik tolak dari kemajuan kita ini. Karena saya melihat, setiap 
pertemuan kita selalu powerfull dan penuh semangat dan ini menjadi satu hal yang membantu proses kita  lebih 
cepat”. 

G3: “Saya  sangat  kaget sekali dengan  [analisis] prediksi ini karena saya melihat  dari pertemuan awal apa yang kita 
prediksikan  (jawaban  siswa-read)  itu  benar-benar  muncul  dan  selama  ini  kita  tidak  pernah  pikirkan  bahkan  itu 
terabaikan. Tetapi, dari jawaban-jawaban seperti itu dari anak semakin menguatkan kita bahwa prediksi tersebut 
merupakan hal yang sangat menarik dan penting buat kita karena kita akan punya antisipasi terhadap berbagai 
sikap dan jawaban anak”. 
“RPP ini lebih detail dan  jelas  konsep pembelajarannya.  Jadi, ketika ada satu  kegiatan, guru tahu harus berbuat 
apa  dan  respon  anak seperti apa.  Dan  kita  mendapat  gambaran  yang  lebih  jelas. Gurunya begini,  dan  anaknya 
seperti  apa.  Dan  disini  semua  kegiatan  dan  tahapan  digambarkan  dengan  format  yang  begitu  detail  dan  kalau 
saya sih, malah lebih paham dengan yang ini karena lebih mudah”. 

G4: “Saya  melihat  pada  Lesson  Study  ini  kita  harus  terus  menggali  konsep  dari  anak  karena  ternyata  respon  siswa 
sangat  beragam.  Bahkan  perencanaan  yang  sudah  sama-sama  kita  buat  pun  ternyata  masih  ada  celahnya  dan 
walaupun kita tidak menjadi guru model, tetapi kita merasakan hal yang sama dengan guru model. Mungkin ini 
dikarenakan   kita   membuat   pembelajaran   ini   secara   bersama-sama   mulai   dari   proses   perencanaan   dan 
sebagainya”. 

 

 
 

Berdasarkan    analisis    menyeluruh    terhadap    transkripsi    refleksi    partisipan    terhadap 
pelaksanaan kegiatan dapat dirangkum beberapa aspek yang mendasari pelaksanaan Lesson Study: 
1) pentingnya memahami    proses belajar siswa;    2) pemahaman terhadap ‘ruh’    atau 
substansi/kerangka  pikir  Lesson  Study;  3)  perangkat/tools  yang  mendukung  pemahaman  substansi 
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Lesson  Study;  4)  Kepercayaan  dan  keyakinan  Lesson  Study  sebagai  pendekatan  belajar  komunitas 
guru; 5) Komitmen untuk terus belajar; dan 6) Komitmen berkelanjutan. 

 
D.   Pelajaran Berharga: Kepemimpinan dan Pembelajaran Komunitas Guru SD St Ursula Jakarta 

 
Pada  dasarnya,  visi  dari  Lesson  Study  adalah  membangun  komunitas  belajar  pendidik.  Tentunya      
dalam   setiap   komunitas   setidaknya   terdapat   budaya   relasi   belajar   (relation)   yang   memiliki 
muatan/materi yang dipelajari (content), masalah yang dikaji (problem) serta norma-norma (context) 
yang  disepakati  komunitas (Suratno, 2010a). Oleh karena itu, yang  menjadi fokus perhatian dalam 
komunitas Lesson Study adalah pemikiran tentang ‘belajar’ komunitas belajar: apa itu belajar, siapa 
yang  belajar  dan  aspek  apa  dari  belajar  yang  dipelajari  merupakan  isu  yang  menjadi  landasan 
pengembangan substansi dari Lesson Study. Pembahasan mengenai ‘belajar’ dari komunitas belajar 
guru  itu  sendiri   pada   akhirnya  mengarah  pada   isu  kepemimpinan   yang  melekat  pada  proses 
pengajaran  dan  pembelajaran:  apa  visi  kepemimpinan  tentang  belajar,  siapa  yang  memimpin  dan 
bagaimana karakter kepemimpinannya (Suratno, 2010a). Isu tersebut berkaitan dengan ‘memimpin’ 
komunitas belajar guru. 

 
1.    ‘Pembelajaran’ Komunitas Belajar Guru 

 
Kegiatan  SIP-LS  dirancang  untuk  membangun  komunitas  belajar  yang  saling  melengkapi  dimana  di 
dalamnya  terdapat  relasi  mutual  (kolegalitas-kolaboratif  dari  masing-masing  peran/agency)  yang 
didasarkan   pada    kesepakatan   tertentu   (norma)   dan   menggunakan   perangkat    (tools)   yang 
mendukung  terbentuknya  situasi  belajar  guru  yang  bermakna  (Suratno  2010a).  Sebagai  contoh 
adalah   kepekatan   mengenai   aturan   mengenai   pengamatan   dan   refleksi.   Yang   menjadi   fokus 
pengamatan  (problems)  adalah  apakah  siswa  belajar  dan  kapan  siswa  belajar  serta  bagaimana 
interaksi siswa-siswa, siswa-guru dan siswa-materi ajar. Contoh lainnya adalah penggunaan format 
analisis PCK, format RPP alternatif, format pengamatan, critical exploration pengetahuan siswa, dan 
analisis  pekerjaan  siswa  yang  mengarahkan  proses  belajar  guru  dalam  memahami  hakikat  belajar 
siswanya (content). Ini lah kiranya artikulasi nyata dari perspektif konstruktivisme yang kini banyak 
dianut oleh sebagaian besar pendidik. 

 
Penerapan   norma   dan   perangkat   tersebut   mengarahkan   proses   belajar   guru   untuk 

mengartikulasikan ‘apa tujuan kita melakukan Lesson Study hari ini?’. Proses tersebut menunjukkan 
upaya menggali  situative perspective (Suratno, 2010a) dari kealamiahan konteks belajar komunitas 
guru dalam memformulasikan ‘kualitas proses belajar seperti apa yang akan dialami oleh siswa’ atau 
menganalisis ‘apakah kita berhasil memfasilitasi siswa belajar atau sebaliknya?’ Pertanyaan tersebut 
memandu   pemahaman   hakikat   Lesson   Study   sebagai   pendekatan   pembelajaran   guru   untuk 
peningkatan kualitas belajar siswa. 

 
Dalam konteks komunitas belajar guru di SD St Ursula, terdapat kecenderungan penerapan 

norma  dan  perangkat  tersebut  diarahkan  pada  upaya  mencapai  kualitas  isi  proses  belajar  guru 
melalui  critical reflection.  Hal ini tercermin  dari fokus pengamatan yang  menggali hakikat  interaksi 
berpikir   siswa   sebagai   core   content   pembelajaran   guru.   Hal   tersebut,   yang   menjadi   enacted 
agreement, mendasari pemaknaan hasil pengamatan baik untuk identifikasi masalah pembelajaran 
dan  solusi  alternatifnya,  revisi  desain  pengajaran  maupun  untuk  internalisasi  wawasan  pedagogis 
guru.  Oleh  karena  itu  kiranya  dalam  mempelajari  bagaimana  proses  belajar  komunitas  belajar 
sebaiknya memperhatikan aspek kedalaman dan kualitas content (interaksi utuh guru-siswa-materi) 
yang mendasari pemahaman bermakna dari proses belajar guru (Suratno, 2009a; 2009b; 2010a). 

 
2.    ‘Kepemimpinan’ Komunitas Belajar Guru 

 
Selain  menyediakan  prinsip  dan  konteks  belajar  guru,  SIP-LS  juga  dirancang  untuk  membentuk 
karakter  kepemimpinan  guru.  Dalam  implementasi  Lesson  Study  terdapat  beberapa  peran  penting 

 

 



209 

 

yang dilakukan partisipan: koordinator, moderator, pengamat, notulen dan guru model. Setiap peran 
dari   aktor-aktor   tersebut   mengandung   muatan   kepemimpinan   (agency)   (Tabel   2)   yang   kalau 
diperhatikan  mengalami  distribusi  secara  halus  (distributed  leadership)  dari  tingkatan  tertinggi  ke 
tingkatan   di   bawahnya   (Suratno,   2010a).   Secara   sederhana,   alur   distribusi   kepemimpinannya 
(bersifat informal) digambarkan sebagai berikut: 

 
Pimpinan SekolahKoordinator LSModeratorGuru ModelNotulen 

 
Melalui  alur  tersebut  terjadi  distribusi  tugas  dan  laporan  yang  dapat  menyediakan  bukti 

dasar pengambilan kebijakan sekolah (kepala sekolah, kebijakan program LS (koordinator), misalnya 
kebijakan  mengenai  jadwal  pelaksanaan  Lesson  Study,  dan  kebijakan  pedagogis  (guru  model), 
misalnya   penyiapan   perangkat   dan   bentuk   intervensi   pengajaran   yang   diterapkan.   Gambaran 
mengenai  alur  tersebut  dapat  dilihat,  misalnya,  dalam  sesi  briefing  dan  debriefing.  Kepemimpinan 
moderator  pada  dasarnya  mewakili  kepemimpinan  dari  koordinator    Lesson  Study  dan  tentunya 
mewakili  kepala  sekolah  terutama  dalam  konteks  supervisi.  Begitu  pun  dengan  guru  model  yang 
secara  tidak  langsung  mewakili  kepemimpinan  kepala  sekolah  dalam  upaya  memberikan  layanan 
pengajaran yang bermutu (pemodelan). 

 
Dalam   memahami   apakah   alur   kepemimpinan   mencapai   kualitas   pembelajaran   yang 

diharapkan maka kiranya perlu untuk mengidentifikasi tujuan utama (ultimate goal) dan bagaimana 
mengukur pencapaiannya (Suratno, 2010a). Karena itulah kegiatan evaluasi kegiatan dan pelaporan 
hasil   notulensi   kegiatan   dilakukan   untuk   melihat   perkembangan   program   secara   keseluruhan. 
Disitulah peran notulen yang mendokumentasikan data kegiatan yang pada dasarnya menjadi artifak 
dan  bukti  untuk  perbaikan  dan  tindaklanjut  pelaksanaan  Lesson  Study  secara  berkesinambungan. 
Selain itu, data dan bukti yang tersedia mendasari upaya pengembangan program bidang kurilulum 
di  sekolah.  Kini  terdapat  pandangan  dari  partisipan  untuk  menerapkan  pendekatan  Lesson  Study 
dalam   kegiatan   rapat   kerja   tahunan/semesteran   terutama   ketika   pemetaan   kurikulum   dan 
pengembangan silabusnya. 

 
Hal lain, dan kini sedang dalam fase persiapan, dalam konteks memimpin komunitas belajar 

adalah  berbagi  pengalaman  implementasi  Lesson  Study  oleh  tim  kecil  ini  kepada  seluruh  guru 
terutama  di  SD St.  Ursula. Melalui  kegiatan  forum  sekolah,  direncanakan  setiap  anggota  tim  kecil, 
dimana mereka memiliki peran dan kontribusi, akan berbagi pengalaman berharga serta melakukan 
diskusi   untuk   penguatan   konteks   komunitas   belajar   guru   di   SD   St.   Ursula.   Proses   berbagi 
pengalaman  ini juga tentunya memerlukan pendekatan  yang tepat  sehingga  memiliki manfaat  dan 
makna terhadap komunitas guru. 

 
E.    Faktor Kunci 

 
Dalam mengidentifikasi faktor kunci pelaksanaan tahap awal SIP-LS ini, terutama dalam menjelaskan 
kontesk belajar  komunitas guru di SD St. Ursula  Jakarta, digunakan  analisis kultural, struktural dan 
konseptual (Suratno, 2010b). Analisis tersebut didasarkan pada hasil triangulasi data baik dari guru 
maupun pimpinan sekolah. 

 
1.    Faktor Kultural 

 
Dari   segi   kultural,   kapasitas   awal   partisipan   berdasarkan   analisis   situasi   awal   dan   kebutuhan 
partisipan  menunjukkan   bahwa  guru  di   SD  St  Ursula  memiliki  pengetahuan,  pengalaman  dan 
keterampilan  yang  memadai  terkait  dengan  tugas  mengajar  dan  pengembangan  professional.  Visi 
sekolah  yang  bertujuan  untuk  membentuk  komunitas  belajar  telah  menciptakan  sikap  terbuka 
partisipan   terhadap   hal   baru   yang   dianggap   progresif   bagi   kemajuan   sekolah.   Dalam   hal   ini, 
kepemimpinan   kepala   sekolah,   (terutama   dalam   upayanya   membentuk   budaya   distributed 
leadership melalui dukungan pribadi dan pemodelan) telah mengarahkan dan mendukung (support) 
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upaya  membangun  komunitas  belajar  pendidik  di  SD  St  Ursula.  Hal  tersebut  kiranya  membangun 
komitmen belajar dari tim LS sehingga memiliki konsistensi dan persistensi untuk terlibat aktif dalam 
setiap  prosesnya  yang  sebenarnya  cukup  menantang.  Selain  itu,  iklim  kerjasama  dan  kolaborasi 
dalam  tim  LS  telah  terbentuk  dalam  rutinitas  sehari-hari  sehingga  pelaksanaan  program  dapat 
berjalan  dengan  baik  dan  saling  mendukung  serta  saling  belajar.  Hal  tersebut  secara  kultural 
mencerminkan komitmen untuk belajar dan saling berbagi. 

 
2.    Faktor Struktural 

 
Dari segi struktural, pola pembentukan tim kecil telah memberikan struktur tugas yang jelas dalam 
kerangka kolegalitas-kolaboratif (relations) yang saling bertanggungjawab. Peran-peran penting dari 
mulai    moderator,    guru    model,    pengamat    serta    notulen    dapat    menjalankan    tugas    dan 
tanggungjawabnya dengan baik dari mulai perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasinya. Terdapat 
beberapa bukti yang menjelaskan bahwa secara struktural kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. 
Pertama,  koordinator  melakukan  upaya  koordinasi  untuk  melakukan  kolaborasi  dan  konsolidasi 
pelaksanaan   Lesson   Study  yang   didukung   oleh   peran   moderator,  guru   model,  pengamat   dan 
notulen. Struktur tim LS ini yang melaksanakan kegiatan dari awal hingga akhir: bagaimana mereka 
mempersiapkan diri dan kelengkapan lainnya yang diperlukan mencerminkan struktur tim LS bekerja 
dengan  baik.   Hal  tersebut  menunjukan   secara  struktural   komitmen  tim   untuk  bekerja   secara 
bertanggungjawab. 

 
Selain itu, data kegiatan yang sudah didokumentasikan dan disusun secara bersama oleh tim 

LS  dilaporkan  kepada  pimpinan  sekolah.  Sementara,  pimpinan  sekolah  berharap  dokumen  hasil 
kegiatan  tersebut  dapat  menjadi  sumber  belajar  untuk  saling  berbagi  dengan  komunitas  di  dalam 
dan  di  luar  SD  St  Ursula  Jakarta.  Selain  itu,  terhadap  harapan  bahwa  struktur  tim  kecil  ini  dapat 
menjadi  penggerak  implementasi  Lesson  Study  secara  berkelanjutan:  menggerakkan  komunitas 
belajar SD St. Ursula Jakarta. 

 
3.    Faktor Konseptual 

 
Pengalaman   implementasi   hingga   dua   siklus   ini   mencerminkan   perkembangan   pemahaman 
konseptual dari partisipan. Terdapat beberapa hal terkait dengan pemahaman konseptual tersebut. 
Pertama,  keinginan  untuk  memahami  dan  mengalami  secara  mendalam  prinsip,  substansi  dan 
prosedur  Lesson  Study.  Kedua,  pemahaman  dan  perhatian  tentang  pentingnya  mendalami  proses 
belajar dan berpikir siswa. Ketiga, pemahaman akan perlunya guru mempelajari proses pengajaran 
dan pembelajarannya dari mulai perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Keempat, pemahaman 
terhadap  peran dan  tanggungjawab  partisipan  dalam kegiatan Lesson Study. Pemahaman tersebut 
terus  berkembang  di  setiap  siklus  sehingga  memunculkan  kepercayaan  diri  dan  keyakinan  bahwa 
guru   perlu   melakukan   apa   yang   dilakukan   selama   proses   pelaksanaan   Lesson   Study.   Hal   ini 
menunjukkan pemahaman tentang karakteristik mendalam tentang profesionalisme guru. 

 
Upaya  memfasilitasi  pemahaman  konseptual  tersebut  tidak  terlepas  dari  norma  dan  tools 

yang    dikembangkan    selama    menjalani    progam.    Pertama,    kesepakatan    tentang    bagaimana 
menciptakan situasi belajar guru melalui Lesson Study, misalnya memfokuskan pada proses belajar 
dan  berpikir  anak,  menyediakan  proses  belajar  yang  bermakna  serta  mengamati dan  menganalisis 
secara  obyektif,  telah  membentuk  iklim  belajar  yang  kondusif.  Dalam  pelaksanaannya  dihasilkan 
diskusi  yang  mendalam  dan  bermakna.  Hal  ini  yang  memunculkan  pandangan  partisipan  bahwa 
mengalami   proses   Lesson   Study   tidak   mudah   dan   menuntut   pemikiran,   namun   penting   dan 
bermanfaat bagi guru. 

 
Kedua,  tools  yang  dikembangkan  seperti  analisis  PCK,  format  RPP  alternatif  dan  panduan 

pengamatan  mempermudah  pemahaman  partisipan  tentang  pentingnya  mempersiapkan  secara 
detail  pengajaran  dan  pembelajaran.  Melalui  tools  tersebut  partisipan  dapat  mengatakan  bahwa 
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mereka kini telah memahami ruh Lesson Study: mengkaji pengajaran (researching teaching) melalui 
pembelajaran   siswa   (student   learning)   untuk   meningkatkan   proses   belajar   guru   (professional 
learning). Tools lainnya yang tidak kalah penting adalah catatan lapangan dan rekaman audiovisual. 
Data  yang  tercatat  dapat  menyediakan  informasi  yang  berharga  untuk  perbaikan  lebih  lanjut  dan 
sebagai bahan belajar untuk komunitas guru. 

 
F.    Penutup 

 
Pembahasan  dalam  tulisan  ini  berkaitan  dengan  aspek  pembelajaran  dan  kepemimpinan  dalam 
komunitas  belajar  di  SD  St.  Ursula  Jakarta.  Pengalaman  implementasi  SIP-LS  di  SD  St.  Ursula 
memberikan   harapan   sekaligus   tantangan   terkait   dengan   pemberdayaan   komunitas   guru   di 
Indonesia yang diilustrasikan sebagai upaya membangunkan raksasa yang sedang tertidur. Apa yang 
terjadi di komunitas guru SD St. Ursula kiranya dapat menjadi bukti awal kajian professional learning 
community (PLC) yang mencakup area teacher learning, thinking and belief dan teacher leadership, 
termasuk  di  dalamnya  distributed  leadership.  Kajian  PLC  juga  dapat  menjadi  subject  matter  dari 
payung kajian school improvement. 

 
Sejauh  ini,  komunitas  guru  SD  St.  Ursula  telah  mempelajari  aspek  dari  desain/rancangan 

pengajaran   dan   pembelajaran   melalui   perspektif   PCK-didaktik.   Kajian   tersebut   memberikan 
kesadaran  pentingnya  merancang  situasi  intruksional  yang  bersifat  crafted  teaching.  Hal  lainnya 
yang perlu dikembangkan adalah aspek pedagogis terutama dalam mengorkestrasikan proses belajar 
siswa yang beragam misalnya melalui pendekatan scaffolding. Di lain pihak, dimensi kepemimpinan 
guru  yang  berkembang  terkait  dengan  tugas  dan  tanggungjawab  guru  di  berbagai  peran  dalam 
implementasi  Lesson  Study  yang  mencerminkan  pola  informal  dari  konteks  distributed  leadership. 
Perkembangan tersebut kiranya perlu diperkuat terutama terkait dengan dukungan kepemimpinan 
pimpinan sekolah/yayasan, misalnya leadership for leaders (guru) dan menciptakan sekolah sebagai 
learning organization yang memanfaatkan prinsip knowledge management, serta perluasan konteks 
kepemimpinan guru dalam komunitas guru yang lebih luas: bagaimana tim kecil LS ini memberikan 
pemodelan  terhadap  guru  lainnya  dan  sekolah  lainnya  sehingga  terbentuk  prototip  komunitas 
belajar guru di Indonesia. 
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Gambaran Umum Pelaksanaan Plan 
Kolaborasi antar guru dan pimpinan sekolah: 
•    Identifikasi  masalah  pembelajaran:  1)  analisis  kebutuhan  belajar  siswa;  2)  analisis  substansi  materi;  3) 

analisis kompentensi dan tujuan pembelajaran; 4) pengembangan bahan ajar; 5) strategi pembelajaran; 6) 
manajemen kelas. 

•    Pemilihana guru model dan moderator. 
•    Identifikasi fokus pengamatan dan pengkajian. 
•    Simulasi/ujicoba/penyempurnaan. 

Rumusan Substansi (Kerangka Pikir) Strategi Implementasi (Kerangka Kerja 
• Analisis Rencana Tahapan Belajar siswa 
– Analisis  konsep  kunci  mendalam  dari  materi  yang 

disajikan. 
– Analisis   kemungkinan   kebutuhan   dan   hambatan 

belajar. 
– Identifikasi kemungkinan respon siswa (Prediksi). 
– Bagaimana  intervensinya  (Antisipasi)  (LKS,  strategi 

pengajaran, dsb.). 
• Mengembangkan tahapan belajar siswa. 

•  Analisis Tahapan Pengajaran 
–  Pra  Plan:  Guru  menganalisis  konsep  dasar  materi 

dan   representasinya   (alur   konsep   dan   masalah 
yang akan disajikan). 

–  Mendiskusikan   kesulitan   dan   kebutuhan   belajar 
siswa     (dapat     berdasarkan     pengalaman     atau 
melalui pengambilan sampel siswa). 

–  PLAN:   menganalisis   kemungkinan   respon   siswa 
dan    mengembangkan    prediksi    dan    antisipasi 
(tahapan belajar siswa). 

•  Produk: RPP, bahan ajar dan kelengkapannya. 
 

LAMPIRAN 1 
 

1.    Kerangka pikir dan strategi implementasi dari Plan-Do-See Lesson Study. 
 

Tabel 1.1. Gambaran umum, rumusan substansi dan strategi implementasi Plan (Dikembangkan 
berdasarkan analisis Suratno (2009a; 2009b) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 1.2. Gambaran umum, rumusan substansi dan strategi implementasi Do (Dikembangkan 
berdasarkan analisis Suratno (2009a; 2009b) 

 
Gambaran Umum Pelaksanaan Do 
•    Pembukaan oleh moderator. 
•    Briefing tentang rencana pembelajaran oleh guru model. 
•    Briefing tentang fokus dan panduan pengamatan oleh moderator. 
•    Praktik pengajaran oleh guru model. 
•    Pengamatan dan pencatatan proses pembelajaran oleh pengamat. 

Rumusan Substansi (Kerangka Pikir) Strategi Implementasi (Kerangka Kerja 
• Analisis Tahapan Aktual Belajar siswa 
– Apakah    prediksi    (respon    siswa)    dan    antisipasi 

(intervensi  yang  direncanakan)  terjadi?  Bagaimana 
prosesnya? 

– Apakah   ada   respon   di   luar   prediksi?   Bagaimana 
intervensi guru terhadap respon tersebut? 
Bagaimana prosesnya? 

– Apakah siswa mengalami kesulitan belajar? 
Bagaimana membantunya? 

•  Briefing: 
– Guru   model   menjelaskan   kembali   prediksi   dan 

antisipasi yang telah disiapkan. 
– Pengamat    dapat    mengkonfirmasi    rencana    yang 

dikembangkan. 
•  Pelaksanaan: 
– Guru model dapat melakukan intervensi langsung; 
– Pengamat  seolah-olah  menjadi  guru  pada  saat  itu 

(pengamatan temuan dan pemikiran intervensi yang 
dapat dilakukan dicatat untuk bahan refleksi). 
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Gambaran Umum Pelaksanaan See 
•    Pembukaan oleh moderator dan paparan tata tertib diskusi refleksi. 
•    Refleksi guru model. 
•    Diskusi refleksi hasil pengamatan. 
•    Diskusi terfokus pada isu yang menjadi perhatian utama. 
•    Diskusi solusi alternatif. 
•    Lain-lain/Penutup. 

 

 

Rumusan Substansi (Kerangka Pikir) Strategi Implementasi (Kerangka Kerja 
• Analisis Rencana vs. Tahapan Aktual Belajar Siswa 
– Analisis   bagaimana   respon   siswa   dan   intervensi 

guru: Bagaimana sebaiknya? 
– Analisis   kesulitan   belajar   siswa   dan   bagaimana 

sebaiknya guru melakukan intervensi? 
• Merumuskan   hasil   pengamatan   untuk   masukan 

pengembangan HLT alternatif. 

Post Class: 
• Tim   melakukan   wawancara   terhadap   beberapa 

siswa atau mengkaji jawaban siswa. 
Debriefing: 
• Guru    model    menjelaskan    kesannya    terhadap 

pembelajaran yang telah dilakukan serta 
perubahan yang terjadi. 

• Mendiskusikan hasil respons siswa/pekerjaan 
siswa. 

• Pengamat   mengemukakan   temuan,   analisis   dan 
solusi alternatif. 

 

Tabel  1.3.  Gambaran  umum,  rumusan  substansi  dan  strategi  implementasi  See  (Dikembangkan 
berdasarkan analisis Suratno (2009a; 2009b) 
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Content Representation 

(Analisis Materi) 

Proposisi: Bidang miring sebuah bidang datar yang posisinya dimiringkan untuk 
membantu memudahkan pekerjaan. 

Apa tujuan siswa 
mempelajari konsep ini 

•    Memahami definisi bidang miring melalui percobaan 
•    Mengidentifikasi contoh-contoh pemanfaatan bidang miring dalam 

kehidupan sehari-hari 
Mengapa siswa perlu 
mempelajari konsep ini 

•    Dapat menentukan energy yang sedikit dan menghasilkan kerja yang baik. 
•    Dapat menjelaskan fenomena bidang miring dalam kehidupan sehari-hari, 

misalnya memahami konsep bidang miring dan aplikasinya tangga, jalan 
pegunungan. 

Hal lainnya yang Anda 
ketahui tentang konsep ini 
(dimana Anda tidak 
bermaksud siswa 
mengetahuinya) 

•    Bidang yang salah satu ujungnya lebih tinggi dari yang lainnya. 
•    Bidang miring memudahkan pekerjaan tetapi ada aspek kelebihan dan 

kelemahan. 
•    Kelebihan dalam hal membedakan antara bidang miring dan bidang tegak. 
•    Dengan bidang miring gaya yang diperlukan untuk mengangkat 

beban/memindahkan benda lebih kecil. 
•    Kelemahan terkait dengan jarak tempuh lebih panjang. 
•    Konsep ini sangat berkaitan dengan konsep gaya sebagai konsep prasyarat 

(juga konsep kerja). 
Kesulitan/keterbatasan 
dalam mengajarkan 
konsep ini 

•    Menentukan besarnya gaya: Bagaimana membandingkan besarnya gaya 
melalui neraca pegas. 

•    Menentukan/membaca nilai gaya sewaktu benda bergerak di bidang miring. 
•    Istilah tenaga dengan gaya (menghindari istilah tenaga). 
•    Bidang miring pada kasus sekrup (konteksnya bukan memasukkan tetapi 

mengeluarkan/mencabut skrup). 
•    Sekrup merupakan contoh bidang miring. Terdapat sekrup dengan ulir rapat 

dan renggang. Semakin rapat, bidang miringnya semakin panjang dan 
gayanya makin kecil tetapi memasukannya semakin lama. 

Pengetahuan tentang cara 
berpikir/pemikiran siswa 
tentang konsep ini 

•    Bahwa bidang miring menghemat tenaga, padahal menghemat gaya. 
•    Kecenderungan anak memandang pemanfaatan bidang miring untuk 

menaikkan barang. 
•    Kecenderungan sekrup tidak dipandang sebagai prinsip bidang miring. 

Faktor lain yang 
mempengaruhi Anda 
mengajarkan konsep ini 

•    Anak cenderung meremehkan konsep bidang miring (menganggap mudah, 
menganggap tidak penting). 

•    Anak kurang memiliki pengalaman sehari-hari. 

Prosedur/Tahapan 
pengajaran (dan 
alasannya) 

Pendekatan/metode spesifik mengajarkan konsep ini yang menunjukkan 
tahapan perkembangan belajar di kelas. 
LIHAT RPP ALTERNATIF 

Cara spesifik untuk 
memastikan bahwa siswa 
mengetahui atau 
mengalami kebingungan 
mengenai konsep ini 

•    Pertanyaan pemandu 
•    Penjelasan spesifik 
•    Refleksi 
Dipersiapkan dalam RPP alternatif pada kolom Keterangan. 

 

LAMPIRAN 2 
 

2.    Format RPP alternatif 
 

Tabel 2.1 Contoh anaisis PCK pada konsep bidang miring  
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Tahapan Kegiatan Mengajar Guru Prediksi Respon Siswa 
Menyajikan masalah: 
Bagaimana cara seorang anak 
memindahkan satu peti telor agar sampai di 
atas meja dengan utuh? 

•   Diambil satu-satu telurnya. 
•   Menggunakan pengungkit 
•   Diangkat langsung. 
•   Dikerek pakai katrol. 
•   Menggunakan bidang miring. 

Guru membagikan alat percobaan  bidang 
miring dan LKS 

•   Membaca LKS dan bertanya prosedur. 
•   Mengukur: mengangkat benda secara tegak 
•   Mengukur: menarik benda dalam bidang miring 
•   Menganalisis: Menentukan pengaruh kemiringan terhadap 

gaya angkat 
•   Menyimpulkan: Menggunakan bidang miring maka gaya 

yang diperlukan lebih kecil daripada tidak miring. 
Guru meminta siswa menyebutkan contoh- 
contoh aktivitas sehari-hari yang 
menggunaan prinsip bidang miring. 

•   Siswa menyebutkan contoh-contoh bidang miring dalam 
kehidupan sehari-hari, misalnya tangga, eskalator, 
perosotan, jalan di pegunungan dan jalan layang. 

Guru mengajukan pertanyaan bagaimana 
siswa dapat membuktikan bahwa skrup 
merupakan bidang miring 

•  Mendefinisikan bidang miring 
•  Penerapan bidang miring 
•  Kelemahan bidang miring 
(Soal Latihan) 

Catatan:  Melalui  analisis  seperti  itu  partisipan  merasakan  bahwa  pemahaman  utuh  menyeluruh  mengenai 
materi  ajar  dan  bagaimana  menyajikannya  agar  mudah  dipahami  serta  sifat  dari  pemikiran  siswa  menjadi 
penting  yang  mendasari  perumusan  tingkat  belajar  optimal  siswa  yang  diharapkan  dan  bagaimana  strategi 
untuk mengukur dan mencapai hal tersebut. 

 

Tabel 2.2. Contoh rancangan tahapan kegiatan guru dan prediksi respon siswa (Dikembangkan 
berdasarkan analisis Suratno (2010a; 2010b) 
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Developments take place in various areas of life especially the progress of 
science, technology and information tends to create problems and new challenges, 
the volume, variety and intensity tends to increase. Conditions that will impact on 
the area, volume and varied organizational management tasks of universities. 
Praxis management of higher education as one of the pillars supporting the 
cultural values and also in charge of developing cultural and social science on 
many occasions no longer able to optimally handle these developments. To reach 
far forward in accordance with the demands of the role of a real education, hence 
the need for implementation of quality management of academic philosophy in 
higher education management is essential. The application of quality philosophy 
is expected to reduce the acceleration of development and stagnation for the 
development of quality higher education. The strategic management is a process 
of linking an organization's internal capabilities with external demands coming 
from the environment. It is necessary to allocate human and material resources 
effectively. As for the components and structure of strategic management include 
environmental scanning, strategy formulation, strategy implementation, and 
evaluation and control. 

A. Pendahuluan 
Kajian filsafat dan konsep manajemen stratejik pengembangan 

mutu akademik perguruan tinggi merupakan bagian yang memberikan 
arah dan pandangan bagaimana pengelola pendidikan tinggi menjalankan 
tugasnya dengan didasari oleh nilai-nilai kebenaran, baik pada tataran 
teoritis maupun praktis.  

Secara etimologi filsafat dalam bahasa Arab disebut Falsafah, dalam 
bahasa Yunani disebut Philosophia, dan dalam bahasa Inggris disebut 
Philosophy. Philos berarti mencintai, dan Sophia berarti kebenaran, kearifan, 
kebahagiaan. Dalam terjemahan umum filsafat sering diartikan menjadi 
"mencintai kepada kearifan, kebenaran atau kebahagiaan" atau usaha 
manusia dalam mencari kebenaran dan kearifan supaya menemukan 
kebahagiaan. Orang yang berfilsafat adalah mereka yang berfikir secara 
mendalam, meluas menyeluruh untuk menemukan akar dari suatu 
permasalahan. Jika terungkap akar permasalahannya, terbukalah tabir 
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kehidupan yang sesungguhnya yang bisa membuat orang hidup menjadi 
bahagia. 

Berfilsafat dimulai dari kekaguman, keheranan, keraguan dan 
kesangsian terhadap alam semesta. Dari perasaan tersebut, muncul upaya untuk 
mengamati dengan langkah menyelidiki, meneliti dan seterusnya (Suhardan dan 
Sunarto, 2008:1). 

Sedang mutu akademik, sebagai salah satu pilar pengembangan sumber 
daya manusia sangat penting maknanya bagi pembangunan nasional. Bahkan 
dapat dikatakan masa depan bangsa terletak pada keberadaan pendidikan yang 
berkualitas pada masa kini. Pada hal pendidikan yang berkualitas hanya akan 
muncul apabila terdapat lembaga pendidikan yang berkualitas pula. Karena itu, 
upaya peningkatan mutu akademik perguruan tinggi merupakan titik stratejik 
dalam upaya untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas. 
 Manajemen stratejik peningkatan mutu akademik merupakan suatu metode 
peningkatan mutu yang bertumpu pada lembaga itu sendiri, mengaplikasikan 
sekumpulan teknik, mendasarkan pada ketersediaan data kuantitatif dan kualitatif, 
dan pemberdayaan semua komponen lembaga pendidikan untuk secara 
berkesinambungan meningkatkan kapasitas dan kemampuan organisasi guna 
memenuhi kebutuhan peserta didik dan masyarakat (Ilham, 2007:37-38). 
 Berdasarkan pemikiran  di atas, penulis bermaksud dalam makalah ini 
mengkaji filsafat sebagai landasan manajemen stratejik pengembangan mutu 
akademik perguruan tinggi.  
B. Filsafat Manajemen Mutu 
 Filsafat mutu dan Manajemen Mutu Terpadu (MMT), terjemahan dari 
”Total Quality Management (TQM)”, bermula di Amerika Serikat (AS) dalam 
tahun 1930-an. Di AS sendiri filosofi mutu dan MMT di masa itu tidak begitu 
mendapat perhatian. Tetapi dalam 1950-an, sesudah Perang Dunia II, pemimpin-
pemimpin perusahaan Jepang mempelajari MMT dari para ahli AS, dan 
menerapkannya dengan penyesuaian-penyesuaian tertentu. Setelah penyesuaian-
penyesuaian itu, sistem manajemen mutu di Jepang disebut ”Total Quality 
Control” (TQC) atau Pengendalian Mutu Total. Sejak penerapan tersebut, industri 
Jepang  maju dengan pesat, sehingga pada tahun 1980-an dapat menguasai pasar 
dunia, termasuk pasar AS. Dalam tahun 1980-an para pengusaha AS menyadari 
sebab-sebab kekalahan mereka terhadap produk-produk Jepang. Karena itu, 
mereka kembali mempelajari MMT dan menerapkannya, sehingga produk-produk 
AS dapat menyaingi produk-produk Jepang. Keberhasilan dunia industri tersebut 
menarik perhatian para pengelola perguruan tinggi di AS, Inggris dan Jepang 
sendiri. Sejak tahun 1980-an, beberapa PT di negara-negara itu mulai menerapkan 
filsafat mutu dan MMT (Tampubolon, 2001:37).  

Di Indonesia, kebijakan mutu pendidikan mulai diapresiasi setelah GBHN 
1993 memberi prioritas terhadap pengembangan mutu sumber daya manusia 
(SDM) dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi (IPTEK). 
Pemerintah mulai bersemangat untuk memperbaiki mutu, karena tidak mungkin 
pengembangan mutu SDM tanpa memperbaiki mutu pendidikan. Namun 
kebijakan strategis ini tidak mendapat implementasi yang memadai. Bahkan, 
dalam praktik di lapangan perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan tergeser 
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oleh prioritas pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Pemerintah 
sangat disibukkan oleh kegiatan perluasan akses dan pelaksanaan program wajib 
belajar 9 tahun. Pada tahun 1996 persoalan mutu mulai ditangani lebih serius. 
Namun usaha perbaikan pendidikan tersebut belum sempat dilakukan dengan giat 
dan saksama, karena Indonesia sejak 1997 jatuh ditimpa krisis ekonomi yang 
paling berat. (Saha, 2008:2-3). Usaha perbaikan dan relevansi perguruan tinggi 
mendapat tekanan serius setidaknya tertuang dalam Strategi Pembangunan 
Pendidikan Tinggi-Jangka Panjang (SPPT-JP, 1996-2005).  

Kemudian mendapat tekanan yang lebih serius sebagaimana tertuang 
dalam Higher Education Long Term Strategy 2003-2010 yang ditetapkan Dikti 
Diknas yang disingkat menjadi HELTS 2003–2010. Di dalam Part I Chapter II 
HELTS 2003 –2010 dicantumkan Vision 2010, atau Visi 2010 Pendidikan Tinggi 
di Indonesia bahwa pada tahun 2010 terdapat sistem pendidikan tinggi yang sehat, 
yang secara  efektif dikoordinasikan dan ditunjukkan oleh ciri-ciri kualitas, akses 
dan keadilan, serta otonomi.  

Mengenai posisi dan arti penting penjaminan mutu pendidikan tinggi di 
suatu perguruan tinggi, dapat dikemukakan bahwa di masa mendatang eksistensi 
suatu perguruan tinggi tidak semata-mata tergantung pada pemerintah, melainkan 
terutama tergantung pada penilaian stakeholders (mahasiswa, orang tua, dunia 
kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak-pihak lain yang 
berkepentingan) tentang mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.  

Agar eksistensinya terjamin, maka perguruan tinggi mau tidak mau harus 
menjalankan penjaminan mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Perlu 
dikemukakan bahwa karena penilaian stakeholders senantiasa berkembang, maka 
penjaminan mutu juga harus selalu disesuaikan pada perkembangan itu secara 
berkelanjutan (continuous improvement). (Dikti, 2003: 8) 
C. Pengertian Mutu 

Apa sebenarnya mutu atau kualitas itu? Banyak definisi tentang mutu,  
tergantung siapa yang memahami dan organisasi mana yang mengembangkan. W. 
Edwards Deming, seorang guru terkenal dibidang kualitas, menyebutkan 
“perbaikan kerkesinambungan (continous improvement)” (James W. Cortada, 
1996:8). Sementara Goetsh & Davis (1994) dalam Tjiptono, merumuskan konsep 
holistik mengenai kualitas sebagai kondisi dinamis yang berhubungan dengan 
produk, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan 
pelanggan.  

Kualitas adalah paduan sifat-sifat produk yang menunjukkan 
kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan langsung atau tidak 
langsung, baik kebutuhan yang dinyatakan maupun yang tersirat masa kini dan 
masa depan (Tampubolon, 2001:108).  

Mutu (quality) biasanya berkenaan dengan sifat kebaikan, maka  dapat 
dipahami bahwa makna itu berkaitan dengan aspek nilai, yang berbeda dari suatu 
kebudayaan ke kebudayaan lainnya, bahkan dari individu ke individu lainnya. 
Pemahaman tentang mutu juga dipengaruhi oleh tingkat kemajuan pendidikan dan 
ekonomi individu serta masyarakat.  Bagi orang dan masyarakat yang belum 
berpendidikan, terutama di pedesaan, misalnya, makanan bermutu adalah yang 
enak (lezat) rasanya dan dapat membuat kenyang. Tetapi bagi orang dan 
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masyarakat yang berpendidikan, terutama di perkotaan, makanan bermutu adalah 
yang bergizi, sesuai dengan ukuran kesehatan. Jadi kualitas secara singkat dapat 
dilihat dari berbagai aspek dan tergantung siapa yang memandang.   

Ditilik sejarahnya, secara garis besar ada tiga tahap perkembangan konsep 
kualitas (Tjiptono & Diana, 1996). Tahap yang paling awal adalah era 
craftsmanship, di mana individu yang sangat terampil mengerjakan semua tugas 
yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Dengan demikian 
pengendali kualitas bertumpuk satu orang atau yang disebut orang ‘superman’. 
Namun pendekatan ini sudah ditinggalkan orang, sesuai dengan perkembangan 
studi waktu dan gerak. Kedua pendekatan tradisional “ofter-the fact” yang sangat 
kental diwarnai dengan inspeksi tidak lagi memadai. Hasil inspeksi tidak lebih 
dari sekedar menyisihkan komponen yang jelek. Pendekatan ini tidak 
menyelesaikan masalah, karena tanggungjawab kualitas dibebankan semata-mata 
pada departemen kualitas,  Ketiga, pendekatan 3K (Komunikasi, Koordinasi, dan 
Kerjasama) akibat pemisahan secara kaku antara think dan act. Kenyataan ini 
mendorong munculnya pendekatan kualitas total (Total Quality Approach) yang 
dalam pekembangannya lebih dikenal dengan istilah  Total Quality Manajemen  
(TQM). 

Total Quality Management (TQM) adalah suatu sistem manajemen yang 
berfokus kepada orang yang bertujuan untuk meningkatkan secara berkelanjutan 
kepuasan masyarakat (customer) pada tingkat  biaya sesungguhnya yang secara 
berkelanjutan terus menurun (Mulyadi, 1998:10). TQM merupakan pendekatan 
sistem secara menyeluruh (bukan suatu bidang atau program terpisah), dan 
merupakan bagian terpadu strategi tingkat tinggi. Sistem ini bekerja secara 
horosintal menembus fungsi, melibatkan semua sumber daya manusia, dari atas 
sampai bawah, meluas ke hulu dan ke hilir, mencakup mata rantai input dan 
output serta pengguna. Robbins (1989:15), mendefinsikan TQM ada lima point, 
yaitu :  

(1) Intense focus on the customer. The customer includes not only 
outsiders who buy the organization’s products or services but also internal 
customer (such as shiping or accounts payable personnel) who interact 
with and serve others in the organization; (2) Concern for continous 
improvement. TQM is a commitment to never being satisfied. “Very good” 
is not good enough. Quality can always be improved; (3) Improvement in 
the quality of everything the organization does. TQM uses a very broad 
definition of quality. It relates not only to the final product but also to how 
the organization handles deliveries, how rapidly it responds to complaints, 
how politely the phones are answered, and the like; (4) Accurate 
measurement.  TQM uses statistical techniques to measure every critical 
performance variable in the organization’s operations. These performance 
variables are then compared against standards or benchmarks to indentify 
problems, the problems are traced to their roots, and the causes are 
eliminated; and (5) Empowerment of employees. TQM involves the people 
on the line in the improvement process. Teams are widely used in TQM 
programs as empowerment vehicles for finding and solving problems. 
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Oleh karena itu, untuk memperbaiki kualitas berkelanjutan atau yang 
disebut dengan steps kualitas (Hikmat Wijaya, 1997), dia menyarankan adanya: 
(1) Komitmen manajemen (Management Commitment); (2) Tim Perbaikan Mutu 
(Quality Improvement Team); (3) Ukuran Mutu (Quality Measurement); (4) Biaya 
evaluasi (Cost of Quality Evaluation); (5) Kesadaran Mutu (Quality Awareness); 
(6) Tindakan Perbaikan (Corrective Action); (7) Pelatihan (Training);  (8) Hari 
tanpa cacat (Zero Defects Day); (9) Penetapan Sasaran (Goal Setting); (10) 
Penghilangan penyebab Kesalahan (Error Causes Removal); (11) Pengakuan 
(Recognition); (12) Dewan Mutu (Quality Council); dan (13) Lakukan Lagi (Do it 
over again). 

Dalam manajemen mutu pada umumnya, ada tiga fungsi pokok 
manajemen, yaitu Quality Planning, Quality Control, dan Quality Improvement. 
Dimana Quality Planning meliputi: (1) mengindentifikasi dan menentukan 
pelanggan, (2) mengidentifikasi dan menentukan kebutuhan pelanggan, (3) 
merencanakan produk yang sifat-sifatnya sesuai dengan kebutuhan pelanggan, (4) 
menyusun dan menentukan sistem dan proses-proses yang dapat menghasilkan 
produk yang direncanakan, (5) menjabarkan seluruh proses dalam sistem yang 
ditentukan menjadi kegiatan-kegiatan dan langkah-langkah operasional (teknis). 
Kedua, Quality Control, yang meliputi: (1) melaksanakan rencana mutu yang 
ditetapkan sesuai dengan langkah dan prosedur teknis yang ditentukan, (2) 
mengadakan evaluasi terhadap semua proses/langkah selama proses itu 
berlangsung dan mencatat kesalahan/kelemahan yang terjadi, (3) melakukan 
perbaikan pada kesalahan/kelemahan yang terjadi berdasarkan hasil evaluasi, 
selama proses masih berlangsung, (4) melakukan evaluasi akhir terhadap proses 
dan produk, serta menginventarisasi kekuatan, kelemahan dan hal-hal baru untuk 
peningkatan mutu selanjutnya. Ketiga, Quality Improvement, yang meliputi: 
Menganalisis hasil evaluasi yang sudah dilakukan pada pengendalian mutu yang 
sudah terlaksana dan menentukan kelemahan-kelemahannya, (2) meneliti kembali 
kebutuhan pelanggan, (3) menyusun rencana peningkatan mutu berdasarkan data-
data kelemahan dan kebutuhan pelanggan, (4) mempersiapkan semua sarana dan 
prasarana serta SDM yang diperlukan, (5) membentuk tim kerjasama dan 
memberdayakan agar mampu melaksanakan peningkatan mutu, dan (6) 
melaksanakan rencana peningkatan mutu dengan system dan proses seperti 
pengendalian mutu (Juran, 1992). 

Oleh sebab itu, secara umum kualitas (quality)  dapat dikembangkan 
dengan dua cara yaitu Macro Quality, yang bersifat strategis terutama pada 
produk yang mengandung sifat kebijakan stratejik. Pada point ini dikembangkan 
oleh manajemen puncak sebagai pengambil kebijakan. Dan Micro Quality, 
menyangkut kualitas yang bersifat teknis yang dikembangkan atau dilakukan oleh 
manajemen operasional yang dapat menentukan kualitas teknis. (Slamet, 2002:73-
93). 
D. Filsafat Manajemen Stratejik Mutu Akademik   

Berlandaskan pada Filsafat Manajemen/Administrasi, Filsafat Mutu, 
Filsafat Pendidikan, Filsafat Manajemen Pendidikan maka dapat dikembangkan 
menjadi Filsafat Manajemen Stratejik Mutu Akademik. Karena itu kajian filsafat 
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ini tentunya harus dikaji melalui sudut ontologi, epistemologi dan aksiologi dari 
manajemen stratejik  mutu akademik perguruan tinggi.   
 Ontologi manajemen stratejik pengembangan mutu akademik perguruan 
tinggi adalah segala daya upaya organisasi pendidikan tinggi agar tetap survive 
bahkan mampu berdaya saing dengan upaya peningkatan mutu input, proses dan 
output pendidikan di tengah-tengah derasnya arus perubahan pada lingkungan 
eksternal maupun internal organisasi. 
 Epistemologi manajemen stratejik pengembangan mutu akademik 
perguruan tinggi yaitu dengan jalan melakukan langkah-langkah stratejik  
pengembangan organisasi pendidikan tinggi sebagaimana dikatakan Hunger & 
Wheelen (2003:9), bahwa proses manajemen stratejik meliput i empat elemen 
dasar: Pertama,  pengamatan lingkungan, yang meliputi: (a) analisis lingkungan 
eksternal, dan (b) analisis lingkungan internal. Kedua, perumusan strategi, yang 
meliputi menetapkan: (a) visi, misi, (b) tujuan, (c) strategi, dan (d) kebijakan. 
Ketiga, implementasi strategi, yang meliputi:  (a) program, (b) anggaran, (c) 
prosedur. Keempat, evaluasi dan pengendalian. Hal tersebut digambarkan 
Wheelen & Hunger (2003:11) sebagai berikut: 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Sedangkan aksiologi manajemen stratejik pengembangan mutu akademik 

perguruan tinggi adalah terwujudnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan 
pendidikan tinggi. Untuk itu sikap dan nilai-nilai penting yang perlu 
dikembangkan oleh organisasi ke segenap civitas kampus adalah daya juang dan 
daya tangguh agar tetap survive, keteguhan sekaligus kelenturan, kejelian melihat 
peluang sekaligus tantangan serta mampu mengolah segala sumber daya menjadi 
sumber kekuatan untuk mencapai keunggulan.  

Porter (1992:2-3) mengkaitkan strategi dengan upaya organisasi untuk 
mencapai keunggulan bersaing, bahkan dikatakan bahwa strategi adalah alat 
penting dalam rangka mencapai keunggulan bersaing. Hal tersebut sejalan dengan 
tujuan strategi yaitu untuk mempertahankan atau mencapai suatu posisi 
keunggulan dibandingkan dengan pihak pesaing (Karhi Nisjar,1997:95). Implikasi 
dari kajian tersebut adalah bahwa organisasi dikatakan masih meraih suatu 
keunggulan apabila ia dapat memanfaatkan peluang-peluang dari lingkungannya, 
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Gambar 1. Model Manajemen Stratejik  
(Sumber: Hunger & Wheelen, 2003:11) 
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yang memungkinkan organisasi untuk menarik keuntungan-keuntungan dari 
bidang yang menjadi kekuatannya (Akdon, 2007:15-16). 

Peningkatan mutu tidak dapat dilakukan secara spekulatif atau coba-coba. 
Semua tindakan dalam peningkatan mutu harus didasarkan data yang jelas. 
Demikian pula, tujuan, sasaran, dan target harus dinyatakan dalam wujud data 
yang jelas, sehingga kelak dapat dievaluasi ketercapaiannya secara cermat. 
  Semua komponen pendidikan; yaitu pimpinan lembaga, tenaga 
kependidikan, peserta didik (mahasiswa) dan bahkan orangtua harus didorong 
untuk mengambil peran masing-masing. Konsep ini dapat dilakukan melalui 
manajemen stratejik (strategic management) yang di dalamnya terkandung 
perencanaan stratejik (strategic planning). Manajemen stratejik akan semakin 
kokoh dalam pengembangan mutu akademik perguruan tinggi apabila visi, misi 
serta kebijakan dan strategi dilandasi pada filsafat mutu. Berdasarkan kajian ini 
maka yang disebut perguruan tinggi yang bermutu dapat dilihat dari karakteristik 
yang dimilikinya, antara lain: (1) Memiliki kejelasan visi, misi dan tujuan 
lembaga; (2) Memgembangkan tradisi/kultur akademik dengan baik; dan (3) 
Memiliki prestasi baik akademik maupun dan non akademik. 

 Adapun perbedaan lembaga perguruan tinggi yang bermutu dengan 
lembaga yang tidak bermutu baik negeri maupun swasta antara lain sebagai 
berikut: (1) Pada lembaga yang bermutu kepemimpinan mempunyai wawasan 
keunggulan, sedangkan pada lembaga yang tidak bermutu sikap pimpinan serba 
puas dengan yang ada. (2) Pada lembaga yang bermutu berdaya sendiri yaitu sifat 
kemandiriannya tinggi, sedangkan pada lembaga yang tidak bermutu sebaliknya 
yaitu ketergantungannya kepada pemerintah/pihak lain tinggi. (3) Pada lembaga 
yang bermutu keuangan dikelola dengan baik, sedangkan pada lembaga yang 
tidak bermutu keuangan dipegang oleh pimpinan. 

E. Penutup 
Filsafat adalah upaya manusia untuk mengetahui secara benar tentang 

sesuatu dengan sedalam-dalamnya baik mengenai hakekat, fungsi, ciri, kegunaan, 
masalah dan solusi dari masalah itu sendiri.  Kajian filosofi manajemen mutu 
akademik diyakini akan menghasilkan citra yang baik bagi keberadaan perguruan 
tinggi di mata publik, dan akan memberikan imbalan keuangan dan psikologis 
bagi mereka yang tersedia menginvestasikan tenaga dan dana untuk membantu 
keberhasilan institusi. Filosofi mutu akademik perguruan tinggi menempatkan 
nilai-nilai, keyakinan organisasi, dan mengarahkan seluruh gerak civitas akademik 
dalam seluruh aspek kegiatan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan kampus. 
Untuk itu demi keberhasilan manajemen stratejik peningkatan mutu akademik 
menuntut semua civitas untuk ikut berpartisipasi, yang berdampak pada 
meningkatnya perasaan ikut memiliki (sense of belonging), perasaan ikut 
bertanggungjawab (sense of responsibility), dan perasaan ikut berpartisipasi (sense 
of participation). Dengan kata lain manajemen stratejik berfungsi pula 
menyatukan sikap bahwa keberhasilan bukan sekedar untuk menajemen puncak, 
tetapi merupakan keberhasilan bersama atau untuk keseluruhan organisasi dan 
bahkan untuk masyarakat yang dilayani.  

Berdasarkan uraian tentang keunggulan manajemen stratejik tersebut perlu 
dipahami bahwa pengimplementasiannya di lingkungan organisasi pendidikan 
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tinggi termasuk perguruan tinggi bukanlah jaminan kesuksesan. Keberhasilan 
tergantung pada SDM atau pelaksananya bukan pada Manajemen Stratejik sebagai 
sarana. SDM sebagai pelaksana harus terdiri dari personil yang profesional, 
memiliki wawasan yang luas dan yang terpenting adalah memiliki komitmen yang 
tinggi terhadap moral dan/atau etika untuk menggunakan manajemen stratejik 
demi kepentingan perkembangan dan keunggulan akademik perguruan tinggi.  
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Abstrak 
Kata-kata kunci: Filsafat, Manajemen Stratejik, Mutu Akademik 

Perkembangan yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan utamanya 
kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi cenderung 
menimbulkan permasalahan dan tantangan-tantangan baru, yang volume, 
variasi dan intensitasnya cenderung meningkat. Kondisi itu akan membawa 
dampak pada luas, volume dan bervariasinya tugas-tugas pengelolaan 
organisasi perguruan tinggi. Praksis pengelolaan perguruan tinggi sebagai 
salah satu sokoguru penyangga nilai-nilai kebudayaan dan sekaligus 
bertugas mengembangkan iptek dan sosial budaya dalam banyak 
kesempatan tidak mampu lagi menangani perkembangan tersebut secara 
optimal. Untuk menjangkau jauh ke depan sesuai dengan tuntutan terhadap 
peranan pendidikan yang sesungguhnya, maka kebutuhan akan implementasi 
filosofi manajemen mutu akademik dalam pengelolaan pendidikan tinggi 
amat diperlukan. Aplikasi filosofi mutu tersebut diharapkan dapat 
mengurangi adanya stagnasi bagi akselerasi pembangunan dan 
pengembangan mutu pendidikan tinggi. Sedang manajemen stratejik 
merupakan suatu proses menghubungkan kemampuan internal dari suatu 
organisasi dengan tuntutan eksternal yang datang dari lingkungannya. Hal 
tersebut diperlukan untuk mengalokasikan sumber daya manusia dan 
material secara efektif. Adapun komponen-komponen dan struktur 
manajemen stratejik mencakup pengamatan lingkungan, perumusan strategi, 
implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian. 
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Abstract 
 

The efforts to increase the quality of education which conducted by LPTK 
(Lembaga Penyelenggara Tenaga Kependidikan) / Education Labourer Organizer 
Institution in Indonesia, generally don’t show the good result yet. Increasing the 
achievement of university student is one of the efforts.  

There are many factor to support the efforts, that is university student’s 
perception about educator profession, the role of the lecturer, the class climate, the 
library service, and the motivation of university student. In connection with the 
matter, the purpose of this research is to knowing the direct relation between : 
1) university student’s perception about educator profession and the study 
motivation, 2) the lecturer’s role and the study motivation, 3) the lecturer’s role 
and the class climate, 4) the lecturer’s role and the library service, 5) library 
service and the study motivation, 6) library service and the study achievement,  
7) class climate and the study motivation, 8) study motivation and the study 
achievement, 9) the indirect relation between university student’s perception 
about educator profession and the study achievement through study motivation, 
10) the lecturer’s role and the study achievement through study motivation,  
11) the class climate and the study achievement through study motivation. 

The design of this research use survey method, correlation type. And the 
research population is the university student semester IV in the major of PGSD 
and PG-PAUD on the public LPTK in Java, According to the Krejcie table and 
the Harry King nomogram, from 1008 of university students, 205 was taken as the 
sample. The extraction of the sample use random sampling proportional 
technique. Inquiry has been use to collecting the data and analyzed using SEM 
(Structural Equation Modeling) analysis technique with the AMOS 4.10 program. 

 
  

Keywords : educator profession, the lecturer’s role, class climate, library service, 
study motivation, study achievement. 
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A. PENGANTAR 

 Upaya peningkatan mutu pendidikan yang diadakan di LPTK pada 
umumnya belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal itu didukung 
dengan masih belum  maksimalnya hasil prestasi belajar lulusan LPTK serta 
belum terserapnya secara signifikan lulusan dari LPTK pada lembaga-lembaga 
sekolah yang ada.  

Di sisi lain, khususnya peningkatan mutu pendidikan di LPTK telah 
diupayakan dengan berbagai program yang dijalankan oleh lembaga, misalnya: 
melalui peningkatan pembiayaan pendidikan, perbaikan kurikulum, rehabilitasi 
gedung kuliah, pengadaan fasilitas pembelajaran, penambahan buku-buku literatur 
kuliah di perpustakaan, peningkatan kualitas dosen dan sebagainya. Meskipun 
program-program tersebut telah dijalankan, namun dalam realitasnya tidak secara 
otomatis mampu memecahkan masalah mutu pendidikan di kampus, karena 
sampai saat ini mutu pendidikan yang diukur melalui prestasi belajar masih 
menunjukkan angka indeks prestasi rata-rata mahasiswa lulusan LPTK yang 
masih belum maksimal. Karena salah satu indikator keberhasilan pengembangan 
LPTK adalah dengan diperoleh rata-rata indeks prestasi mahasiswa yang tinggi 
serta menghasilkan lulusan yang siap pakai dan terserap pada lembaga-lembaga 
sekolah yang ada dimasyarakat. 
 Keprihatinan terhadap mutu pendidikan ini ternyata bukan saja menjadi 
kepedulian pihak pemerintah saja, tetapi juga meluas sampai kepada masyarakat 
termasuk di dalamnya para orang tua murid (Tilaar, 1998). Ada harapan dari 
berbagai kalangan untuk melihat kemampuan LPTK dalam banyak aspek yang 
dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan 
dan perubahan-perubahan yang terjadi, yang sampai sekarang dirasakan masih 
kurang, bahkan belum terpenuhi harapan tersebut. Sorotan yang semakin tajam 
terhadap sistem pendidikan tinggi yang seolah-olah memperlihatkan 
ketidakmampuannya di dalam memenuhi tuntutan sesuai dengan persepsi 
masyarakat tersebut menjadi semakin jelas, apabila hal itu dikaitkan dengan 
kenyataan di mana semakin membubungnya angka pencari kerja yang sebagian 
besar adalah lulusan perguruan tinggi (termasuk LPTK) yang masih belum 
memenuhi kualifikasi seperti yang diharapkan. Hal itu dikarenakan salah satu 
faktor adalah kurangnya motivasi dan semangat belajar para mahasiswa LPTK 
yang mengakibatkan masih belum maksimalnya rata-rata prestasi belajar yang 
diperoleh. 
 Apabila hal di atas dikaitkan dengan kerangka berpikir suatu sistem dalam 
perguruan tinggi, bahwa tinggi rendahnya prestasi belajar mahasiswa sebagai hasil 
sistem persekolahan, maka hal tersebut akan dipengaruhi oleh masukan utama, 
yaitu mahasiswa itu sendiri, kemudian masukan internal seperti kurikulum, dosen, 
sarana kampus beserta lingkungannya. Hal senada juga disampaikan oleh 
Tirtorahardjo (1994) yang menyatakan bahwa mutu pendidikan sebagai output 
dari suatu sistem pendidikan dipengaruhi oleh raw input (mahasiswa), instrument 
input (dosen, kurikulum, sarana yang ada), maupun environment input (sosial 
budaya, keamanan, politik). 
 Sehubungan dengan masukan tersebut, Sardiman (2000) berpendapat 
bahwa terdapat tiga faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa. 
Ketiga faktor tersebut adalah: (1) faktor yang bersifat internal, yaitu semua faktor 
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yang ada dalam diri mahasiswa itu sendiri (minat, bakat, keseriusan), (2) faktor 
yang bersifat eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri mahasiswa 
(lingkungan, orang tua, ekonomi, politik) dan (3) faktor fisik (jasmaniah), yaitu 
faktor yang berkaitan dengan kesehatan badan dan kesempurnaan fisik serta 
mental. 
 Bertitik tolak dari tiga faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 
tersebut dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar yang dicapai oleh mahasiswa 
tidak terbentuk begitu saja, akan tetapi merupakan hasil interaksi diantara 
berbagai faktor baik dari dalam diri mahasiswa sendiri maupun dari luar 
mahasiswa tersebut. Salah satu faktor penting dari dalam diri mahasiswa dalam 
penelitian ini adalah persepsi mahasiswa PGSD dan PG-PAUD terhadap profesi 
pendidik dan motivasi belajar mahasiswa. Sementara faktor dari luar mahasiswa 
yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah adanya peranan dosen, iklim 
kelas dan layanan perpustakaan yang ada. Dengan demikian dalam penelitian ini 
akan mengkaji seberapa besar kontribusi persepsi mahasiswa PGSD dan PG- 
PAUD terhadap profesi pendidik, peranan dosen, iklim kelas, layanan 
perpustakaan, dan motivasi belajar mahasiswa pada ke tiga LPTK negeri di pulau 
Jawa terhadap hasil prestasi belajar yang diperoleh mereka. 
  Sehubungan dengan hasil prestasi belajar, fungsi motivasi dalam belajar  
dapat dilihat dari fungsi motivasi itu sendiri. Menurut Sardiman (2000) bahwa 
fungsi motivasi dapat menjadi motor atau penggerak manusia untuk dapat 
menimbulkan energi dalam diri seseorang, dapat menentukan arah perbuatannya 
dan dapat menyeleksi perbuatan-perbuatannya. Senada dengan pernyataan 
tersebut Bufford (1988) mengatakan bahwa motivasi manusia didasarkan oleh 
dorongan, keinginan, kehendak, dan kekuatan serupa yang disebut dengan 
kebutuhan. 
 Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar memegang 
peranan yang sangat penting terhadap keberhasilan belajar seseorang, karena 
motivasi belajar merupakan suatu energi yang menggerakkan mahasiswa untuk 
belajar dan  mengarahkan tingkah laku atau aktivitas mahasiswa terhadap tujuan 
belajar, dan peranannya sangat vital karena dapat  menumbuhkan semangat dan 
senang untuk belajar, sehingga prestasi belajar yang diharapkan dapat tercapai.   

Sebagai obyek penelitian, peneliti mengambil sampel dari para mahasiswa 
PGSD & PG-PAUD  pada tiga LPTK Negeri di Pulau Jawa yang terdiri dari: 
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Universitas Negeri Jakarta, dan 
Universitas Negeri Malang. Dengan asumsi bahwa untuk Jawa Barat diwakili oleh 
Universitas Pendidikan Indonesia(UPI) Bandung, untuk Pusat diwakili oleh 
Universitas Negeri Jakarta,dan untuk Jawa Timur serta Jawa Tengah diwakili oleh 
Universitas Negeri Malang. Dengan demikian untuk kawasan pulau Jawa dengan 
pengambilan ketiga obyek penelitian tersebut sudah  representatif dan  memenuhi 
kualifikasi sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Negeri yang ada di 
bagian pulau Jawa.   
 Berangkat dari asumsi tersebut di atas, peneliti bermaksud untuk meneliti 
persepsi mahasiswa PGSD dan PG-PAUD pada LPTK Negeri di Pulau Jawa,  
terhadap profesi pendidik dan bagaimana hubungannya dengan peranan dosen, 
iklim kelas, layanan perpustakaan, motivasi belajar dengan prestasi belajar yang 
mereka peroleh. 
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B. PEMBAHASAN 

 Dengan menggunakan desain penelitian metode survei tipe korelasional 
dan dari hasil pengolahan data sejumlah 205 sampel dari jumlah populasi 1008 
mahasiswa, dari program studi PGSD dan PG-PAUD UPI Bandung, UNJ  Jakarta, 
serta UM Malang, maka dapat dijelaskan sebagai berikut : 
 
I. Pengujian Hipotesis Model Keseluruhan (Overall Model) 
 Model keseluruhan atau overall model dalam penelitian yang 
menggunakan analisis model persamaan struktural (SEM) terdiri dari model 
struktural dan model pengukuran.Model dikatakan baik atau fit apabila dalam 
pengembangan model secara teoritis didukung oleh data empirik. Model 
terstandar sebagaimana  tersebut menunjukkan bahwa dalam penelitian ini ada 
hubungan dari masing-masing variabel eksogen maupun endogen.  
 
II.  Pengujian Hipotesis Melalui Evaluasi Goodness of Fit Model 
a.  Asumsi-asumsi SEM 
 Asumsi yang harus dipenuhi dalam prosedur pengumpulan dan 
pengolahan data yang dianalisis dengan pemodelan SEM adalah sebagai berikut:   
Analisis Model:  

  Analisis model pada pengujian hipotesis melalui evaluasi Goodnessof Fit 
Model ini bertujuan untuk memperoleh model yang paling baik (fit), yang mana 
pada model pertama ternyata didapatkan hasil analisa yang kurang baik, karena 
masih belum sesuai dengan standar dan hubungan antara peranan dosen dengan 
prestasi mahasiswa menghasilkan loading factor (nilai lamdanya) sama dengan – 
0.005 yang berarti tidak signifikan karena lebih kecil dari nilai standar sebesar 
0.04, maka model di atas perlu diadakan perbaikan dengan model 2 dengan 
menghilangkan hubungan antara peranan dosen dengan prestasi mahasiswa . 

  Setelah diadakan perbaikan ke 2 dari hasil analisa semua didapatkan hasil 
yang kurang baik dan nilai Probability (P) hubungan antara persepsi mahasiswa 
dengan prestasi menghasilkan nilai P sebesar 0.0578 berarti lebih besar dari nilai 
standar kurang dari atau sama dengan 0.05, sehingga perlu diadakan perbaikan 
lagi dengan model ketiga dengan menghilangkan hubungan langsung antara 
persepsi mahasiswa dengan prestasi belajar mahasiswa. 

  Pada model ketiga setelah diadakan perbaikan dua kali, maka didapatkan 
hasil analisa Goodness of Fit Model semua baik, sehingga model sudah fit, model 
tersebut dapat dilihat pada halaman berikut ini : 
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HASIL PERBAIKAN MODEL 
 
 

 
 
 
Gambar 1.   Model 3: Model Keseluruhan Persamaan Struktural Hubungan Antar 

Variabel  
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b. Ukuran Sampel 
 Ukuran sampel dalam pemodelan SEM disarankan berjumlah antara 100 
sampai 200, karena apabila ukuran sampel terlalu besar, misalnya lebih dari 400 
maka metode menjadi lebih sensitif, sehingga sulit untuk mendapatkan ukuran-
ukuran goodness of fit  yang baik. Dalam penelitian ini seperti telah disebutkan 
dalam bab III digunakan 205 sampel sesuai dengan tabel Krejcie dan Nomogram 
Harry King. 
 
c.  Uji Outliers 
 Uji outliers dalam suatu penelitian perlu dilakukan untuk mengetahui 
adanya keterpencilan data secara ekstrem diantara data pada umumnya. Apabila 
ditemukan data yang secara ekstrem terpencil maka data tersebut akan ditiadakan 
atau dimusnahkan. Untuk mengetahui terdapat outliers dalam penelitian ini 
dengan menggunakan pengujian Z- score (Ferdinand, 2002) dan membandingkan 
nilai standar deviasi dengan mean pada setiap variabel (Solimun, 2002). Hasil 
penelitian menunjukkan tidak ada outliers, karena: -3 < Zscore < 3   

Pendapat Solimun (2002), bahwa untuk mengetahui indikasi outliers pada data 
penelitian dilakukan dengan membandingkan nilai standar deviasi (SD) dengan 
mean. Apabila nilai standar deviasi lebih besar dari mean maka terdapat indikasi 
outliers.  Pada tabel 5 nilai standar deviasi dari masing-masing variabel, persepsi 
mahasiswa, peranan dosen di kelas, iklim kelas, layanan perpustakaan, dan 
motivasi belajar berada di bawah nilai mean masing-masing variabel yang 
bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan tidak ada 
data penelitian yang outliers. 
 
d. Uji Kesesuaian dan Uji Statistik 

Ferdinand (2002) mengutip Hair yang mengemukakan bahwa dalam analisis 
SEM tidak ada alat uji statistik tunggal untuk mengukur atau menguji hipotesis 
mengenai model. Umumnya terhadap berbagai jenis fit indeks yang digunakan 
untuk mengukur derajat kesesuaian antara model yang dihipotesiskan dengan data 
yang disajikan. Tabel di bawah ini disajikan beberapa indeks kesesuaian dengan 
cut of value nya yang digunakan dalam menguji apakah sebuah model dapat 
diterima atau ditolak.  

 
Tabel  1. Goodness of Fit Statistic  Analisis Konfirmatori Persepsi Mahasiswa, 

Peranan Dosen di kelas, Iklim Kelas, Layanan Perpustakaan dan 
Motivasi Belajar. 

 
Goodness of Fit Index Cut-Off Value Hasil Model Keterangan 
χ2 Diharapkan kecil  – Chi Square 1261,271  
 Probability- value ≥ 0.05 0,056 Baik 
CMIN/DF ≤ 2.00 1,961 Baik 
GFI ≥ 0.90 0,902 Baik 
AGFI ≥ 0.90 0,928 Baik 
TLI ≥ 0.95 0,949 Baik 
CFI ≥ 0.95 0,952 Baik 
RMSEA ≤ 0.08 0,075 Baik 
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1) X² (Chi-square Statistic) 
Alat uji untuk mengukur overall fit adalah likehood ratio chi-square 

statistic. Chi-square ini sensitif terhadap besarnya sampel yang digunakan. Model 
yang diuji dipandang baik atau memuaskan bila nilai chi-square nya rendah. 
Semakin kecil nilai X² semakin baik model itu. Hasil dari penelitian didapatkan 
nilai X² yang tinggi, yaitu 1261, 27. Hal ini terjadi karena sampel yang digunakan 
seharusnya antara 100 sampai 200 responden, sedang didalam penelitian ini 
sampel yang digunakan melebihi 200, yakni sejumlah 205 responden. Walaupun 
demikian, berdasarkan ketentuan, nilai probabilitas dengan cut-of value yang baik 
sebesar p > 0.05 atau p > 0.10, sedang dalam penelitian ini didapatkan yakni p = 
0,056; maka chi-square bisa diterima (Ferdinand, 2002). 
 
2) RMSEA (The Root Mean Square Error of Approximation) 

Solimun (2002) mengutip Baumgartner dan Homburg yang 
mengemukakan bahwa RMSEA adalah sebuah indeks yang dapat digunakan 
untuk mengkompensasi chi square statistic dalam sampel yang besar. Ferdinand 
(2002) mengutip Browne dan Cudeck yang mengemukakan bahwa nilai RMSEA 
menunjukkan goodness of fit  yang lebih kecil atau sama dengan 0.08 merupakan 
indeks untuk dapat diterimanya model yang menunjukkan sebuah close fit dari 
model itu berdasarkan degrees of freedom. Hasil penelitian didapatkan nilai 
RMSEA kurang dari 0.08, yakni 0.075; maka model dapat diterima 
(Ferdinand,2002).
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3) GFI (Goodness of Fit Index) 
Ferdinand (2002) mengutip Bentler, Tanaka, dan Huba yang 

mengemukakan bahwa indeks kesesuaian (fit index) adalah sebuah ukuran non-
statistical  yang mempunyai rentang nilai antara 0 (poor fit) sampai dengan 1.0 
(perfect fit). Nilai yang tinggi dalam indeks itu menunjukkan sebuah better fit. 
Hasil penelitian didapatkan nilai GFI 0.902. Jadi tidak termasuk perfect fit  akan 
tetapi masih dalam lingkup better fit. 
 
4) AGFI  (Adjusted Goodness of Fit Index) 

Ferdinand (2002) mengutip Tanaka dan Huba yang menyatakan bahwa 
AGFI  adalah analog dari R² dalam regresi berganda. Fit index ini, menurut 
Ferdinand (2002) yang mengutip Arbuckle dapat diajust terhadap degrees of 
freedom  yang tersedia untuk menguji diterima atau tidaknya model. Tingkat 
penerimaan yang direkomendasikan adalah bila AGFI mempunyai nilai sama 
dengan atau lebih besar dari 0.90. Nilai sebesar 0.928 dapat diinterpretasikan 
sebagai tingkatan yang baik. Sedangkan besaran antara 0.90-0.95 menunjukkan 
tingkatan cukup adequate fit. Dari hasil penelitian didapatkan nilai 0.928 yang 
berarti mendekati adequate fit. 
 
5)   CMIN/ DF 

The minimum sample discrepancy function (CMIN) dibagi dengan degree 
of freedom nya akan menghasilkan indeks CMIN/ DF, yang umumnya dilaporkan 
sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat fit nya sebuah model. Dalam 
hal ini CMIN/DF adalah statistik chi-square X²  dibagi DF nya sehingga disebut 
X² relatif. Ferdinand (2002) mengutip Arbuckle yang mengemukakan bahwa nilai 
X² relatif kurang 2.0  adalah indikasi dari acceptable fit  antara model dan data. 
Dari hasil penelitian didapatkan 1.961. Dengan demikian antara model dengan 
data terdapat acceptable fit. 

 
6) CFI (Comparative Fit Index) 

Dikemukakan oleh Ferdinand (2002) yang mengutip dari Arbuckle bahwa 
 besaran indeks ini adalah pada rentang nilai sebesar 0-1, dimana semakin 
mendekati 1 mengindikasikan tingkat fit yang paling tinggi, yakni a very good  fit. 
Nilai yang direkomendasikan adalah CFI sama dengan atau lebih tinggi dari 0.95. 
Keunggulan dari indeks ini karena besarnya tidak dipengaruhi oleh ukuran 
sampel, karena itu sangat baik untuk mengukur tingkat penerimaan sebuah model. 
Dari hasil penelitian didapatkan nilai 0.952. Dengan demikian model dapat 
diterima. 

 
III. Pengujian Model Persamaan Sruktural 
  Pengujian model struktural dalam pemodelan SEM bertujuan untuk 
mengetahui besarnya prediksi yang dapat dilihat pada besarnya koefisien 
determinal total. Model struktural dikatakan baik bila nilai koefisien determinasi 
mendekati 1.0. Dari pengujian, ternyata model struktural dapat diterima dan 
semuanya bernilai positif seperti terlihat pada gambar 4, model persamaan 
struktural hubungan antara variabel persepsi mahasiswa terhadap profesi pendidik, 
peranan dosen di kelas, iklim kelas, layanan perpustakaan, dan motivasi belajar 
dengan prestasi belajar (Loading factor) 
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IV. Pengujian Model Pengukuran 
 Pengujian model pengukuran bertujuan untuk mengetahui apakah sebuah 
variabel dapat digunakan untuk mengkonfirmasi bahwa variabel tersebut dapat 
bersamaan dengan variabel lainnya menjelaskan sebuah variabel laten yang dikaji. 
Wibowo (2003) mengemukakan bahwa pengujian model pengukuran bertujuan 
untuk pemeriksaan validitas dan reliabilitas dimensi. Pengujian dimensi-dimensi 
yang ada dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis faktor 
konfirmatori. 
 Dari hasil uji hipotesa gambar dari hasil penelitian, maka dapat 
disimpulkan bahwa  semua dinyatakan baik, kecuali nilai Goodness of Fit Index 
(AGFI) dari standar nilai Cut-Off Value ≥  0.90 pada hasil model diperoleh 0.928 
(kurang baik). Sehingga dapat dikatakan bahwa model motivasi belajar yang ada 
di gambar 9 di atas adalah baik.  
 Selain pengujian di atas, dalam penelitian  ini peneliti menguji validitas 
dan reliabilitas instrumen penelitian yang bertujuan untuk mengetahui ketepatan 
dan kecermatan alat ukur dalam melakukan fungsinya. Yaitu dengan melakukan 
analisa item, setiap nilai butir pertanyaan dikorelasikan dengan total nilai butir 
pertanyaan sebuah variabel dengan menggunakan rumus product moment. Apabila 
nilai korelasi ≥ 3, maka butir instrumen tersebut dinyatakan valid. Sedangkan uji 
reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, dengan 
menggunakan rumus Alpha Chronbach, jika nilai r > 0.6, maka instrumen tersebut 
dinyatakan reliable. 
 Pada masing-masing variabel yaitu: 1) persepsi mahasiswa terhadap 
profesi pendidik, 2) peranan dosen di kelas, 3) iklim kelas, 4) layanan 
perpustakaan, dan 5) motivasi belajar setelah dihitung validitas dan reliabilitas 
masing-masing butir instrumen dengan menggunakan rumus Product Moment  
dan Alpha Chronbach  maka hasil nilai korelasi ≥ 3 masing -masing instrumen 
valid. Dan masing-masing nilai r nya > 0.6, maka semua instrumen dinyatakan 
reliabel.     
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C.  HASIL PENELITIAN 
 
        
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Model Persamaan Struktural hubungan antara Variabel  Persepsi 

Mahasiswa terhadap Profesi Pendidik, Peranan Dosen Di kelas, Iklim 
Kelas, Layanan Perpustakaan dan Motivasi Belajar dengan Prestasi 
Belajar (P-value) 

  
 Pada analisis SEM dengan AMOS 4.01  didapatkan P-value model 
persamaan struktural hubungan antara variabel persepsi mahasiswa pada profesi 
pendidik, peranan dosen di kelas, iklim kelas, layanan perpustakaan, dan motivasi 
belajar dengan prestasi belajar seperti tertera pada gambar 4.10. Dari pengujian P-
value model struktural yang tertera pada gambar 4.10 tersebut di atas didapatkan 
hasil penelitian sebagai berikut: 

Ada hubungan langsung yang positif antara persepsi mahasiswa dengan 
motivasi belajar dengan nilai lamda sebesar 0.763 dan nilai P sebesar 0.000 
(sangat signifikan).Ada hubungan langsung yang positif antara peranan dosen 
dengan motivasi belajar dengan nilai lamda sebesar 0.160 dan nilai P sebesar 
0.000 (sangat signifikan).Ada hubungan langsung yang positif antara peranan 
dosen dengan iklim kelas dengan nilai lamda sebesar 0.633 dan nilai P sebesar 
0.000 (sangat signifikan).Ada hubungan langsung yang positif antara peranan 
dosen dengan layanan perpustakaan dengan nilai lamda sebesar 0.175 dan nilai P 
sebesar 0.000 (sangat signifikan).Ada hubungan langsung yang positif antara 
layanan perpustakaan  dengan motivasi belajar dengan nilai lamda sebesar 0.149 
dan nilai P sebesar 0.014 (signifikan).Ada hubungan langsung yang positif antara 
layanan perpustakaan  dengan prestasi belajar dengan nilai lamda sebesar 0.202 
dan nilai P sebesar 0.001 (sangat signifikan).Ada hubungan langsung yang positif 
antara iklim kelas  dengan motivasi belajar dengan nilai lamda sebesar 0.187 dan 
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nilai P sebesar 0.000 (sangat signifikan).Ada hubungan langsung yang positif 
antara motivasi belajar  dengan prestasi belajar dengan nilai lamda sebesar 0.047 
dan nilai P sebesar 0.014 (signifikan).Ada hubungan tidak langsung yang positif 
antara persepsi mahasiswa terhadap profesi pendidik dengan prestasi belajar 
melalui motivasi belajar dengan nilai lamda sebesar 0.763 kali 0.047 sama dengan 
0.036.Ada hubungan tidak langsung yang positif antara peranan dosen  dengan 
prestasi belajar melalui motivasi belajar dengan nilai lamda sebesar 0.160 kali 
0.047 sama dengan 0.008.Ada hubungan tidak langsung yang positif antara iklim 
kelas dengan prestasi belajar melalui motivasi belajar dengan nilai lamda sebesar 
0.187 kali 0.047 sama dengan 0.009 
 
 
D. PENUTUP 
  
    Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dari masing-masing variabel 
yang diteliti yang meliputi: persepsi mahasiswa terhadap profesi pendidik, 
peranan dosen, iklim kelas, layanan perpustakaan, dan motivasi belajar termasuk 
dalam kategori yang tinggi, karena hasil analisa pada masing-masing tabel 
menunjukkan nilai yang tinggi.  
    Didasarkan pada data yang masuk dari 6 variabel yang diteliti, maka 5  
variabel bebas diantaranya, yakni: 1)persepsi mahasiswa terhadap profesi 
pendidik, 2) peranan dosen, 3) iklim kelas, 4) layanan perpustakaan, dan  
5) motivasi belajar mahasiswa, serta satu variabel terikat yaitu prestasi belajar 
mahasiswa, maka dapat dibuat kesimpulan bahwa analisis AMOS 4.01 yang 
menunjukkan nilai RMSEA adalah 0.0 mengandung arti bahwa model yang 
dikembangkan dapat dijelaskan dengan konsep-konsep yang diangkat dalam 
penelitian ini. Dengan demikian secara umum dari hasil penelitian ini dapat 
dikemukakan bahwa model yang dikembangkan adalah fit (baik).  
       Ada hubungan langsung antara persepsi mahasiswa terhadap profesi 
pendidik dengan motivasi belajar. Dengan temuan hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap profesi pendidik berhubungan 
dengan motivasi belajar. Makna dari hubungan tersebut adalah semakin positif 
persepsi mahasiswa PGSD dan PG-PAUD pada LPTK Negeri di Pulau Jawa 
terhadap profesi pendidik, maka semakin kuat motivasi belajar mereka. 

Ada hubungan langsung  peranan dosen dengan motivasi belajar. Dengan 
temuan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan dosen di kelas pada 
jurusan PGSD dan PG-PAUD pada  LPTK Negeri di Pulau Jawa  mempengaruhi 
motivasi belajar mahasiswa. Makna dari temuan penelitian tersebut adalah 
semakin baik peranan dosen di kelas, maka semakin kuat motivasi belajar 
mahasiswa. 

Ada hubungan langsung  peranan dosen dengan iklim kelas. Dengan 
temuan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan dosen di kelas 
berhubungan dengan iklim kelas pada jurusan PGSD dan PG-PAUD pada  LPTK 
Negeri di Pulau Jawa tersebut. Makna dari hasil penelitian tersebut adalah 
semakin baik peranan dosen di kelas, maka akan menciptakan iklim kelas yang 
kondusif dalam proses belajar mengajar. 

Ada hubungan langsung antara peranan dosen di kelas dengan layanan 
perpustakaan. Dengan temuan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan 
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dosen di kelas berhubungan dengan layanan perpustakaan pada jurusan PGSD dan 
PG-PAUD pada LPTK Negeri di Pulau Jawa tersebut. Makna dari hasil penelitian 
tersebut adalah semakin baik peranan dosen di kelas, maka akan mempengaruhi 
tingkat layanan perpustakaan karena akan menjadi semakin baik layanan 
perpustakaan yang diberikan pada mahasiswa.Ada hubungan langsung antara 
layanan perpustakaan dengan motivasi belajar. Dengan temuan hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa layanan perpustakaan berhubungan dengan motivasi belajar 
pada jurusan PGSD dan PG-PAUD pada LPTK Negeri di Pulau Jawa tersebut. 
Makna dari hasil penelitian tersebut adalah semakin baik layanan perpustakaan 
yang diberikan, maka akan semakin tinggi motivasi belajar mahasiswa, karena 
mahasiswa akan merasa senang, nyaman, dan betah  berada di perpustakaan.   

Ada hubungan langsung antara  layanan perpustakaan dengan prestasi 
belajar. Dengan temuan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa layanan 
perpustakaan berhubungan dengan prestasi belajar pada jurusan PGSD dan PG- 
PAUD pada LPTK Negeri di Pulau Jawa tersebut. Makna dari hasil penelitian 
tersebut adalah semakin baik layanan perpustakaan yang diberikan, maka akan 
semakin tinggi prestasi belajar mahasiswa, karena mahasiswa akan memperoleh 
banyak ilmu pengetahuan di perpustakaan dalam rangka menunjang proses 
belajarnya di bangku kuliah, sehingga akan meningkatkan prestasi belajar mereka.   

Ada hubungan langsung antara iklim kelas dengan motivasi belajar. 
Dengan temuan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa iklim kelas  berhubungan 
dengan motivasi belajar pada jurusan PGSD dan PG-PAUD pada LPTK Negeri di 
Pulau Jawa tersebut. Makna dari hasil temuan penelitian tersebut adalah semakin 
kondusif iklim kelas yang ada, maka akan semakin tinggi motivasi belajar 
mahasiswa, karena mahasiswa akan merasakan situasi yang menyenangkan 
selama berada di kelas, sehingga mereka tidak akan merasa jenuh dalam 
mengikuti kegiatan perkuliahan dan bersemangat dalam menjalan proses belajar 
mengajar yang berlangsung di kelas.   

Ada hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar. Dengan 
temuan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi belajar pada jurusan 
PGSD dan PG-PAUD pada  LPTK Negeri di Pulau Jawa  mempengaruhi prestasi 
belajar mahasiswa. Makna dari hasil temuan penelitian tersebut adalah semakin 
tinggi motivasi belajar mahasiswa, maka semakin tinggi prestasi belajar mereka. 
Karena apabila mempunyai motivasi belajar yang tinggi, maka mereka tidak akan 
merasa mengeluh atau keberatan dalam menjalankan semua tugas-tugas sebagai 
mahasiswa, sehingga akan memperoleh hasil belajar yang maksimal dan 
memperoleh nilai-nilai yang bagus dan indeks prestasi tinggi.  

Ada hubungan tidak langsung antara persepsi mahasiswa terhadap profesi 
pendidik dengan prestasi belajar melalui motivasi belajar. Dengan temuan hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap profesi pendidik 
berhubungan dengan prestasi belajar melalui motivasi belajar. Makna dari hasil 
temuan hasil penelitian ini adalah semakin positif persepsi mahasiswa PGSD dan 
PG-PAUD pada LPTK Negeri di Pulau Jawa terhadap profesi pendidik, maka 
semakin kuat motivasi belajar mereka maka prestasi belajar mahasiswa juga akan 
semakin baik.  

Ada hubungan tidak langsung antara peranan dosen di kelas dengan 
prestasi belajar melalui motivasi belajar. Dengan temuan hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa peranan dosen di kelas berhubungan tidak langsung dengan 
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prestasi belajar melalui motivasi belajar pada jurusan PGSD dan PG-PAUD pada  
LPTK Negeri di Pulau Jawa. Makna dari hasil penelitian tersebut adalah semakin 
baik peranan dosen di kelas, maka semakin kuat motivasi belajar mahasiswa dan 
semakin tinggi pula prestasi belajar mahasiswa yang akan diperoleh. 

Ada hubungan tidak langsung antara iklim kelas dengan prestasi belajar 
melalui motivasi belajar. Dengan temuan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
iklim kelas berhubungan dengan prestasi belajar melalui motivasi belajar  pada 
jurusan PGSD dan PG-PAUD  pada  LPTK Negeri di Pulau Jawa tersebut. Makna 
dari hasil penelitian tersebut adalah semakin baik iklim kelas, maka akan 
menciptakan iklim kelas yang kondusif dalam proses belajar mengajar  dan 
membuat motivasi belajar mahasiswa semakin kuat dan semakin tinggi pula 
prestasi belajar yang diperoleh.  
 
 Dengan melihat hasil penelitian diatas, maka sebagai Lembaga Pendidikan 
Tenaga Kependidikan dengan program  kependidikannya yang bertugas 
mempersiapkan tenaga guru tingkat dasar (PGSD dan PG-PAUD), seharusnya 
LPTK  dapat berperan menyiapkan calon guru yang mempunyai sikap, idealisme 
dan persepsi yang positif terhadap jabatan guru, di samping kemampuan akademis 
yang dimilikinya. Dengan adanya idealisme dan persepsi yang positif dari para 
calon guru terhadap profesi pendidik, maka diasumsikan mereka tidak akan 
mudah patah semangat dan dedikasinya dalam melaksanakan tugas dan tanggung 
jawab jabatannya.      
 Untuk itu sudah sewajarnya apabila LPTK sebagai lembaga pendidikan 
untuk calon guru  harus terpanggil untuk berkewajiban berperan serta bertanggung 
jawab atas pembinaan terhadap calon guru yang dilaksanakan dengan tujuan agar 
mereka nantinya mau dan mampu berkembang dalam diri pribadi maupun dalam 
jabatannya.  

Peranan LPTK yang menghasilkan para pendidik  idealnya harus berupaya 
untuk mendasari secara integral/ terpadu dan menyeluruh tentang visi, misi, dan 
kurikulum, serta sistem perkuliahan dalam perannya ikut andil dalam pembinaan 
jabatan pada profesi guru. LPTK perlu mengkaji ulang sosoknya baik secara 
inword looking maupun outword looking, hal ini untuk mengkaji keterkaitan 
struktur program LPTK atau keterkaitan struktur program LPTK atau keterkaitan 
struktur yang ada dengan kebutuhan di lapangan, langkah strategis yang perlu 
mendapatkan perhatian dalam upaya meningkatkan mutu dan profesionalisme 
guru adalah dengan melalui pengembangan LPTK secara seutuhnya (integrated 
development) termasuk sistem belajar mengajarnya. Sehingga dengan begitu 
seharusnya LPTK berusaha melakukan peningkatan pengembangan untuk menjadi 
institusi yang mampu menjadikan calon guru yang memiliki kemampuan 
akademik yang tinggi dan bekal keguruan serta kemampuan personal dan sosial 
yang mantap.      

Hal tersebut dirasa sangat penting mengingat pembinaan dan penyediaan 
fasilitas yang memadai merupakan sisi pokok dari program pendidikan guru 
secara keseluruhan. Untuk mengatasi masalah-masalah pendidikan dibutuhkan 
guru-guru yang mempunyai kualitas, loyalitas dan motivasi yang tinggi untuk 
menjamin dasar-dasar pendidikan bagi semua anak-anak di negeri ini. Sehingga 
dengan demikian idealnya mahasiswa yang kuliah di LPTK adalah merupakan 
calon-calon guru yang memiliki prestasi belajar yang memuaskan, persepsi yang 
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positif terhadap jabatan guru yang diembannya, serta mempunyai semangat atau 
dorongan yang tinggi untuk senantiasa berprestasi, baik dalam tugas-tugas 
belajarnya maupun sikap profesionalnya. 
 
 
 
 



241 
 

241 
 

DAFTAR RUJUKAN 
 

Ametembun, J. 1980. Supervisi Pendidikan: Penuntun Bagi Pembina Pendidikan 
Kepala Sekolah & Guru-Guru. Malang: IKIP Malang..  

Arikunto, 1996. Iklim Kelas Yang Efektif. Bandung: Sinar Baru. 

Bufford, J.A, 1988. Management In Extension. Alabana: Alabana Cooperative 
Extension Service urn. 

Clark, E, 1991. Christian Education: Foundation for the Future. Chicago: Moody 
Press. 

Davis, T, 1989. Effective Educator. New York: Oxford University Press. 

Djojonegoro W, 1996. Limapuluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia. 
Jakarta: Depdikbud. 

Ferdinand, F.A. 2002. Structural Equation Modelling dalam Penelitian 
Manajemen. Semarang: BP Undip. 

Hadiono, B, 2000. Kontribusi Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Perpustakaan 
suatu Efektifitas Proses Belajar Mengajar terhadap Prestasi Belajar 
Siswa SMU Negri Se Kota Malang. Tesis Tidak Dipublikasikan. Malang: 
Universitas Negeri Malang. 

Http://www.daggett.com/MT.sample-wokshop.html. 

Ibrahim, B. 1991. Pengelolaan Perpustakaan Sekolah. Jakarta: Bina Aksara. 

Ibrahim, B. 1995. Proses Perubahan di Sekolah Studi Multisitus pada Tiga 
Sekolah Dasar yang Baik di Sumekar.Disertasi tidak dipublikasikan. PPS 
IKIP Malang. 

Joni, T. 1980. Wawasan Pendidikan Guru. Depdikbud: P2LPTK 

Laksana, 1992. Peran LPTK dalam Pembangunan Pendidikan. Jakarta : Rineka 
Cipta. 

Moejiarto, 2001. Kemampuan Mengajar dalam Pembelajaran. Jakarta: Iktisar 
Baru. 

Muthohir, C. 1995. Profil dan Kebutuhan Guru Menjelang Abad XXI suatu Pra 
Gagasan. Makalah disajikan dalam Diskusi Panel di IKIP Negeri 
Surabaya pada tanggal 18 Desember 1995 

Oliva, P.F, 1989. Supervision for the days School. New York: Thomas J Crowell 
Company. 

http://www.daggett.com/MT.sample-wokshop.html�


242 
 

242 
 

Sardiman, A.M. 2000. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta: P.T. 
Raja Grafindo Persada. 

Solimun,M.S. 2002. Structural Equation Modelling, Lisrel dan Amos. Makalah 
disajikan dalam Diklat Angkatan II, Program Pascasarjana Unibraw, 
Malang, 11-13 Maret 2002.  

Sonhadji, A. 1989. Pokok-pokok  Pikiran tentang Pengembangan Kompetensi 
Mengajar di Perguruan Tinggi. Disampaikan pada Diskusi untuk 
menyusun Rancangan Pengembangan Program Kompetensi Mengajar di 
Perguruan Tinggi, 8 –9 Desember 1989 di Jakarta. 

Surachmad, 1978. Proses Belajar Mengajar di Perguruan Tinggi, Yogyakarta: 
Andi Ofset.   

Tilaar, H.A.R, 1998.Membedah Pendidikan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta. 

Tirtorahardjo, 1994. Mutu Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta. 

Tyler, L.E. 1956.The Psychology of Human Differences. Appleton Century Crofts 
Inc.New York. 

Wardiman, D. 1996. Limapuluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia. 
Jakarta: Depdikbud. 

Willerman,K, 1978. The Psychology of Individual and Group Differences. W.F. 
Freeman & Company, San Fransisco. 

Zuhri, S. 1974. Guruku orang-orang dari Pesantren. PT. Al Ma’arif: Bandung.   

 
Dr. Hj. Sita Ratnaningsih, M.Pd adalah Dosen Program Studi MAP 

Pascasarjana Uhamka Jakarta. 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 



243 
 

PENGEMBANGAN MODEL PKH 
DALAM PENINGKATAN KEMANDIRIAN ANAK TUNALARAS 

 
Dedy Kurniadi, Sutaryat Trisnamansyah, Enceng Mulyana, Zaenal Alimin 

dedy_upi@yahoo.com; pascasarjana@upi.edu 
INDONESIA UNIVERSITY OF EDUCATION 

 
 

ABSTRACT 
 
PSMP “Handayani” is a technical agency of the Ministry of Social Affairs that 
provide social rehabilitation services for mischievous children (children with 
social adjustment problems). One of its programs is to provide non-formal life 
skills training for the mischievous children. The study is aimed at inventing a 
model of life skills training with focus on the independence of mischievous 
children. Theoretical foundations of the study are basic educational concepts of 
mischievous children, basic concept of life skills training, and basic concept of 
mischievous children’s independence and empowerment. The study combines 
quantitative and qualitative approaches to research and development method. 
Based on the findings, it can be concluded that the life skills training model for 
the improvement of mischievous children’s independence has successfully been 
applied at PSMP Handayani in East Jakarta. 
 
Key words: Training model, life skills, collaboration, independence, mischievous 
children. 
 
A. PENDAHULUAN 

Paradigma baru dalam dunia Pendidikan Luar Biasa (special education) 
telah mulai bergeser pada Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (special needs 
education), yang cakupannya lebih luas, menjangkau seluruh jenis anak yang 
memiliki kesulitan belajar. Cakupan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus 
meliputi seluruh anak yang memiliki kesulitan belajar,  termasuk anak yang 
mempunyai kesulitan dalam berbahasa, membaca, menulis, dan /atau matematika, 
anak yang dianggap nakal dan dikucilkan akibat keadaan sosial, emosional, 
ekonomi, atau politik dapat dilayani melalui pendidikan anak berkebutuhan 
khusus.  

Anak berkebutuhan khusus (children with special educational needs) 
dapat diartikan sebagai seorang anak yang memerlukan pendidikan   yang 
disesuiakan dengan hambatan belajar dan kebutuhan masing-masing anak secara 
individual. Anak berkebutuhan khusus dapat dikategorikan menjadi dua kelompok 
besar yaitu anak berkebutuhan khusus yang bersifat sementra (temporer) dan anak 
berkebutuhan khusus yang bersifat menetap (permanent). Anak tunalaras 
termasuk kedalam berkebutuhan khusus yang termasuk kelompok anak 
berkebutuhan khusus bersifat temporer atau permanent. Anak tunalaras umumnya 
diasosiasikan dengan anak remaja yang sering menimbulkan keresahan dan 
keonaran baik di sekolah, keluarga dan masyarakat. 

UU Sisdiknas Tahun 2003 Pasal 32 ayat 1 mengisyaratkan bahwa 
Pendidikan Khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki 
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tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pelatihan karena kelainan fisik, 
emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat 
istimewa. Anak tunalaras perlu diberikan suatu pelayanan bimbingan rehabilitasi 
sosial yang mengarah pada pemberdayaan kemampuannya melalui pelatihan life 
skills education (pendidikan kecakapan hidup) yang ditekankan pada keterampilan 
vokasional dan diharapkan mereka dapat diterima di masyarakat dan mampu 
mandiri setelah diberikan pelayanan bimbingan rehabilitasi sosial. 

Secara kualitas dan kuantitas, saat ini para remaja yang melakukan 
pelanggaran hukum (anak tunalaras) di negara Indonesia semakin meningkat. 
Oleh karena itu, anak tunalaras perlu diberikan layanan rehabilitasi melalui 
berbagai bimbingan. Setelah mengikuti program PKH diharapkan mereka dapat 
meningkatkan  kemandirian, sehingga mereka dapat memperoleh bekal 
keterampilan yang praktis, terpakai, terkait dengan kebutuhan pasar kerja, peluang 
usaha dan potensi ekonomi atau industri yang ada di masyarakat.  

Masalah kenakalan remaja merupakan masalah yang sangat kompleks, 
yang dapat menimbulkan masalah sosial dalam kerangka Pembangunan Nasional, 
sehingga menuntut adanya upaya penanggulangan baik yang bersifat preventif, 
represif maupun rehabilitasi. Untuk menangani hal tersebut diperlukan suatu 
kebijakan tertentu dalam melakukan rehabilitasi para remaja, salah satu 
diantaranya melalui proses pendidikan melalui jalur Pendidikan Luar Sekolah. 
Kenyataan di lapangan pendidikan yang bermuatan pelatihan pendidikan 
kecakapan hidup  yang diberikan kepada anak tunalaras baik yang ditampung di  
Panti-panti Sosial, di Sekolah Formal yaitu Sekolah Luar Biasa Bagian E, mapun 
narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) anak, diselenggarakan secara 
paralel antara pendidikan formal dengan pendidikan  luar sekolah, tetapi  
penyelenggaraan pendidikan bagi anak tuna laras akan lebih efektif apabila 
diselenggarakan dengan integrated model antara Pendidikan Luar Sekolah dengan 
Pendidikan Formal, artinya model ini menggabungkan kedua jalur pendidikan 
tersebut ke dalam suatu sistem yang terpadu. Sistem terpadu meliputi 
pengintegrasian kurikulum, proses pendidikan dan pengelolaan, serta komponen-
komponen lainnya dari kedua jalur pendidikan tersebut. Sistem pendidikan 
terpadu diharapkan akan lebih fleksibel dan akan berorientasi pada kebutuhan 
masyarakat dan erat relevansinya dengan perkembangan pembangunan bangsa. 
Mengingat beragamnya keberadaan dan latar belakang pendidikan yang telah 
diperoleh anak tunalaras sebelumnya, program PLS pada dasarnya dapat 
dilaksanakan dan diikuti oleh semua anak tunalaras. 

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan: 
(1) Bagaimanakah profil PKH dalam peningkatan kemandirian anak tunalaras 
ecara empirik di PSMP Handayani Jakarta? (2) Bagaimanakah model konseptual 
PKH dalam meningkatkan kemandirian anak tunalaras di PSMP Handayani 
Jakarta (PSMP)? (3) Bagaimanakah implementasi model konseptual PKH yang 
telah divalidasi dalam meningkatkan kemandirian anak tunalaras di PSMP 
Handayani Jakarta? (4) Bagaimanakah model PKH yang direkomendasikan dalam 
meningkatkan kemandirian anak tunalaras di PSMP Handayani Jakarta? 
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B. KAJIAN TEORI 
Dari sekian jenis anak luar biasa salah satunya adalah anak  tunalaras, 

yang menurut konsep education for all perlu memperoleh pendidikan yang 
berkualitas, baik itu diselenggarakan oleh pendidikan sekolah (SLB/E) atau 
sekolah inclusive yang bersatu dengan sekolah reguler; maupun pendidikan yang 
diselengarakan oleh pendidikan luar sekolah melalui berbagai satuan atau jenis 
pendidikan luar sekolah. Kedua pendidikan tersebut dapat digabungkan melalui 
program rehanilitasi dengan harapan program rehabilitasi sebagai upaya 
pemberdayaan untuk mencapai kemandirian anak tunalaras melalui PKH dapat 
dilakukan dengan tepat guna dan berhasil guna. Dari kedua pendekatan tersebut 
terlihat ada suatu penggabungan sistem dimana PLS dapat menjadi komplemen, 
suplemen atau substitusi bagi penyelenggaraan pendidikan sekolah. yang akhirnya 
tujuan pendidikan nasional yang dicanangkan untuk mendidik anak tuna laras 
dapat dicapai dengan lebih baik. Pengertian lebih baik dapat diterjemahkan secara 
luas, tetapi pada dasarnya, anak tunalaras mampu beradaptasi di masyarakat 
dengan dan berkehidupan yang adaptif dengan norma-norma masyarakat. 

Pemberdayaan merupakan peningkatan kemampuan, atau dengan 
dicapainya kemampuan seseorang untuk memahami dan mengontrol kekuatan-
kekuatan sosial, ekonomi dan atau politik yang mungkin diperankannya sehingga 
dapat memperbaiki kedudukan dan peranannya dalam masyarakat. Pemberdayaan 
berkaitan dengan program PKH dalam mencapai kemandirian individu (anak 
tunalaras) seperti rasa tanggung Jawab, kemauan dan kemampuan, melakukan 
kegiatan sehari-hari di lingkungannya, memiliki keterampilan praktis, dan tidak 
bergantung kepada orang lain.  

Model PKH dalam prespektif rehabilitasi untuk meningkatkan 
kemandirian anak tunalaras dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan seperti 
pendekatan behaviour modification, sosio emotional, dan group process.  

 
C. METODE PENELITIAN  

Penelitian ini dilakukan di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani Jakarta 
(PSMP) Metode yang digunakan adalah metode penelitian dan pengembangan 
(research and development) dengan tahapan studi pendahuluan; mengembangkan 
desain penelitian; mengembangkan model konseptual PKH bagi peningkatan 
kemandirian anak tunalaras; validasi model konseptual; revisi model konseptual; 
ujicoba model konseptual; dan penyempurnaan model. Pengumpulan data 
dilakukan melalui wawancara, angket, observasi, dokumentasi dan tes tertulis.  
 
D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
1. Kondisi Objektif  PKH di PSMP Handayani Jakarta  

Pelaksanaan proses PKH di PSMP Handayani Jakarta dilihat dari unsur 
warga belajar, tutor, proses pelatihan, tujuan pelatihan, media belajar, kurikulum, 
alat evaluasi disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 1 
Pelaksanaan Proses PKH di PSMP Handayani Jakarta 

UNSUR KONDISI OBJEKTIF 
Warga 
Belajar 

Warga belajar sebelumnya tidak mendapatkan pelatihan  secara konseptual tentang 
pendidikan kecakapan hidup, biasanya langsung kepada pemerolehan keterampilan 
tertentu  
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UNSUR KONDISI OBJEKTIF 
Kecakapan warga belajar secara konsep masih rendah 
Pengalaman warga belajar dalam bidang keterampilan berwirausaha belum tumbuh 
Memiliki karakteristik yang kuang rajin, kurang ulet, dan berperilaku nakal 

Tutor Tutor belum memiliki pemahaman terhadap substansi materi pelatihan 
Tutor mengajar masih bersifat klasikal dan lebih dominan dalam setiap pelaksanaan 
pelatihan. 
Setiap pelaksanaan pelatihan  tutor belum terbiasa menyusun rencana pelatihan , media 
belajar, dan alat evaluasi pelatihan  
Ada kecenderungan nara sumber teknis (tutor) tidak menguasai azas-azas pelatihan  
dengan sistem  tutorial, baik pada tahapm perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 
Nara sumber teknis atau tutor tidak mempersiapkan rencana pelatihan  dalam bentuk 
tertulis baik dalam modul atau kemasan tertulis lainnya 

Proses 
Pelatihan 

Proses pelatihan  tidak menggunakan metode pelatihan  yang terpadu. Sebagian besar 
hanya bertumpu pada kegiatan praktek sehingga tidak menampakkan proses pelatihan 
dengan model tertentu 
Nara sumber teknis dalam setiap pertemuan, tidak pernah menjelaskan tujuan pelatihan 
nya secara detail sehingga kurang menggugah rasa keingintahuan warga belajar 

Tujuan 
Pelatihan 

Tidak merumuskan tujuan kegiatan/program secara eksplisit yang diarahkan untuk 
menumbuhkembangkan kemandirian  berwirausaha warga belajar 
Kegiatan pelatihan  dan PKH  hanya bertumpu pada praktik dan penguasaan keterampilan 
yang berkenaan dengan keterampilan ototmotif, teknik pengelasan, dan teknik pendingin 
sehingga hanya bersifat praktik dan warga belajar belum memiliki sikap kemandirian 

Media 
Belajar 

Minimnya media pendukung pelatihan  yang disusun oleh tutor pada setiap proses 
pelatihan  
Kurang memanfaatkan media lokal untuk mendukung proses belajar 

Bahan 
Latihan 

Belum adanya bahan belajar untuk mengembangkan watak dan karakter kemandirian serta 
sikap kewirausahaan yang disusun oleh pihak tutor/secara lokal ataupun nasional 
Materi-materi program pelatihan yang akan dikembangkan tidak dibuat secara terencana 
dan sistematis 
Bahan latihan dikembangkan  secara bersifat konvensional yang bersumber pada 
pengalaman tutor dan lembaga. 

Kurikulum  Kemampuan tutor  untuk menterjemahkan  kurikulum dalam praktik pelatihan masih 
kurang dan beragam 
Proses penyusunan rencana program kegiatan PSMP  tidak melibatkan warga belajar 
secara intensif 
Kurikulum yang ada belum menyentuh pengembangan watak dan karakter anak tunalaras 
dan hanya melaksanakan kurikulum Dinas Sosial dan Disnakertrans. 

Alat 
Evaluasi 

Tidak mengadakan tes keterampilan awal warga belajar sehingga tidak diketahui 
keterampilan siap warga belajar 
Tidak dibuatkannya rencana evaluasi secara terpadu atau terintegrasi yang komprehensif, 
sehingga tolok ukur kriteria penilaiannya  tidak jelas.  
Tidak mempersiapkan proses evaluasi program secara sistematis. 

 
 
 
 
 
Model PKH dalam peningkatan kemandirian anak tunalaras di PSMP Handayani 

Jakarta disajikan melalui gambar 1 di bawah ini. 
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Gambar 1 

Model Faktual PKH di PSMP Handayani Jakarta 
 

2. Model Konseptual PKH Dalam Peningkatan Kemandirian Anak Tunalaras di 
PSMP Handayani Jakarta yang Dikembangkan 

Merujuk pada analisis masalah model faktual yang dikemukakan pada bagian 
sebelumnya, bahwa perencanaan di PSMP  kurang optimal, terutama berkenaan dengan 
aspek: penyusunan rencana program kegiatan; tes awal materi program; perumusan 
tujuan kegiatan/program; tidak ada rencana pelatihan  dalam bentuk tertulis;  tidak 
mempersiapkan proses evaluasi; dan penguasaan yang rendah nara sumber teknis (tutor)  
terhadap azas-azas pelatihan  dengan sistem  tutorial.  Dengan demikian, pada aspek 
perencanaan menunjukan perlunya ada sebuah perlakuan terapan bagi warga belajar 
maupun nara sumber teknis PSMP tentang materi yang berkaitan dengan masalah 
pendidikan khususnya pengetahuan dan keterampilan perencanaan program. Kondisi riil 
pelatihan sebagaimana diungkapkan dalam bagian awal hasil penelitian dijadikan pijakan 
dalam pengembangan model. Dengan demikian, model PKH dalam meningkatkan 
kemandirian anak tunalaras di PSMP Handayani Jakarta, selain kokoh secara konseptual 
dan keilmuan juga memiliki feasibilitas dan adaptabilitas yang tinggi untuk diaplikasikan 
dalam praktik pelatihan nyata di lapangan.  

Model yang dikembangkan dalam implementasinya dimaksudkan untuk mendukung: 
Pertama, penguatan dalam hal perencanaan pelatihan, proses pelatihan, pengelolaan 
pelatihan,  dan penyediaan bahan ajar. Kedua, penguatan dalam hal kemampuan dan 
kompetensi tutor yang mendukung pengembangan keterampilan fungsional, sarana-
prasarana, biaya pelatihan, model evaluasi yang ditekankan pada uji kompetensi dan 

PROGRAM 
KERJA 
DIKNAS 

PKH 
ANAK TUNALARAS DI PSMP HANDAYANI 

JAKARTA 
 

PROGRAM 
KERJA 
DEPSOS 

Persiapan Awal 
Program PKH 

Pelaksanaan Program  
PKH 

 

Bimbingan fisik 
Bimbingan Mental 
Bimbingan Sosial 

Bimbingan Keterampilan 

Ekstrakurikuler 
Bimbingan Kecakapan 

Akademis 
 

Penyaluran dan Pembinaan Lanjut  
Program PKH 

 

Anak  bekerja/  
membuka usaha 

 

Anak dapat melanjutkan ke  
tingkat yang lebih tinggi 

 



248 
 

dampak pelatihan. Kedua hal ini secara terintegrasi memperhatikan kondisi warga belajar 
terutama, minat dan kebutuhan, kemampuan awal dan tujuan akhir dari proses pelatihan  
keterampilan yakni peningkatan kemandirian warga belajar. Ketiga, penguatan dalam hal 
materi pelatihan  terutama materi yang bersifat pengantar dan konsep tentang kecakapan 
vokasional yang diajarkan dalam kelas, sedangkan untuk kegiatan praktiknya langsung di 
lapangan atau bengkel kerja di bawah pengawasan langsung tutor.   

Tujuan yang ingin dicapai dalam rancangan model konseptual yang akan 
dikembangkan dalam penelitian ini secara substansial meliputi tujuan jangka panjang dan 
tujuan jangka pendek. Tujuan jangka panjang adalah membantu anak tunalaras untuk 
mengembangkan kemandirian diri sendiri dan kelompok dalam belajar, bekerja, dan 
berusaha secara berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki warga belajar 
dan masyarakat dengan tetap memperhatikan pelestarian sumber daya alam dan 
lingkungannya. Kegiatan bimbingan dan pembinaan maupun bantuan terhadap kelompok 
sasaran dimaksudkan agar warga belajar mampu berkembang menjadi insan yang mandiri 
serta berkelanjutan dalam mengembangkan usaha dengan sikap yang mandiri. Tujuan  
jangka pendek melalui  PKH  diharapkan agar anak tunalaras yang berasal dari berbagai 
latar belakang memiliki kecakapan akademik dan kecakapan vokasional dalam 
mengembangkan potensi yang dimiliki untuk bekerja, mengelola, dan mengolah sumber 
daya yang ada dengan atau bersama orang lain sehingga menjadi usaha produktif. 

Pendekatan yang digunakan dalam pengembangan model PKH adalah pendekatan 
andragogi, partisipatoris dengan metode ceramah, diskusi, kerja kelompok dan praktik. 
Evaluasi pelatihan kecakapan vokasional dilakukan dengan (a) evaluasi prapelatihan (b) 
evaluasi proses pelatihan, dan (c) evaluasi akhir pelatihan. Pada dasarnya, evaluasi 
dilakukan pada aspek (a) kemampuan memahami materi dan (b) kemampuan 
mempraktikkan.   

Rancangan model PKH dalam peningkatan kemandirian anak tunalaras secara 
empirik di PSMP Handayani Jakarta untuk mendukung keberhasilan pelatihan tersebut 
sebelumnya divalidasi oleh para ahli dan praktisi terkait agar menghasilkan model 
konseptual yang layak dan inovatif. Model konseptual tersebut dapt dicermati pada gambar 
2 di halaman 8. 

Implentasi model konseptual PKH yang telah divalidasi dalam meningkatkan 
kemandirian anak tunalaras di PSMP Handayani Jakarta dapat diimplementasikan secara 
efektif, efisien, dan berhasil guna. Beberapa indikator yang menunjukkan efektivitas 
model PKH yang dikembangkan antara lain: (1) narasumber belajar dapat memperoleh 
dan memahami tentang materi yang dikembangkan dalam model PKH yang 
diimplementasikan; (2) para sumber belajar dapat menerapkan model sesuai dengan 
prinsip-prinsip dan prosedur yang dirancang dalam model; (3) pihak pengelola 
menunjukan adanya kesungguhan dan motivasi yang tinggi terhadap pengembangan 
model pelatihan  kecakapan hidup; dan (4) meningkatnya kemandirian anak tunalaras 
peserta program pelatihan di PSMP Handayani Jakarta secara fisik (dapat bekerja sendiri 
dengan baik), mandiri secara mental (dapat berpikir secara kreatif dan analitis dalam 
menyusun dan mengekspresikan gagasan) dan mandiri secara emosional (nilai yang ada 
dalam diri sendiri). 
3. Implementasi Dan Efektivitas Model Model PKH dalam Peningkatan 

Kemandirian Anak Tunalaras Secara Empirik di PSMP Handayani Jakarta  
Hasil uji efektivitas model yang dilakukan melalui uji hipotesis menunjukkan 

terdapat perbedaan rata-rata hasil tes bidang teknik otomotif tahap I sebesar  49,56 : 4 = 
12,39 atau { (12,32 + 12,76 + 12,56 +11,92): 4} ternyata lebih kecil  dari hasil tes tahap II 
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yaitu sebesar 54,08: 4 = 13,52 atau {(13,44+13,84+13,76+13,04): 4}. Hasil ini 
menunjukkan bahwa kegiatan PKH terhadap warga belajar memiliki pengaruh kepada 
mereka. Berdasarkan hasil Uji t terhadap 25 orang warga belajar sebelum dan sesudah 
PKH. Pada teknik pengelasan, mean sesudah PKH  14,00 ternyata lebih besar dari mean 
sebelum PKH  12,415. Dengan demikian, terdapat perbedaan yaitu terdapat perubahan 
positif dari kemampuan warga belajar. Berdasarkan hasil perhitungan dengan uji t 
menunjukkan bahwa t hitung = 8,78 sedangkan t tabel (0,005) = 2,90. Jadi t hitung > t 
tabel. Dengan demikian, ada perbedaan yang signifikan antara tes tahap I dan tes tahap II. 
Pada teknik pendingin, mean sesudah PKH, yakni  12,62, ternyata lebih besar dari mean 
sebelum PKH  14,13. Dengan demikian, terdapat perbedaan yaitu terdapat perubahan 
positif dari kemampuan warga belajar. Berdasarkan hasil perhitungan dengan uji t 
menunjukkan bahwa t hitung = 5,65 sedangkan t tabel (0,005) = 2,92. Jadi t hitung > t 
tabel. Dengan demikian, ada perbedaan yang signifikan antara tes tahap I dan tes tahap II. 

Model empirik yang menjadi produk akhir penelitian ini dikembangkan berdasarkan 
model konseptual yang telah melalui berbagai tahap validasi dan uji coba. Secara umum 
model empirik tidak jauh berbeda dengan model konseptual. Pengembangan model 
empirik terjadi pada bagian dampak pelatihan atau outcomes. Secara sistematika atau alur 
pelatihan yang dikembangkan, model empirik memiliki kesepadanan dengan model 
konseptual, maka penjelasan model empirik hanya dipaparkan yang berkenaan dengan 
dampak pengembangan model saja. 

Tujuan pelatihan model PKH adalah membentuk warga belajar agar memiliki 
kecakapan hidup sesuai keahliannya masing-masing. Tetapi, kecakapan hidup tersebut 
harus dikembangkan dalam bentuk program nyata melalui berbagai bentuk usaha. Oleh 
karena itu, model pelatihan yang dikembangkan penulis merekomendasikan agar PKH 
dilanjutkembangkan melalui kegiatan pengembangan PKH. Pengembangan yang 
dimaksud adalah: (1) Adanya kontrol yang intensif dan berkelanjutan dari pihak keluarga, 
masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait. Kontrol terhadap anak tunalaras yang sudah 
dilatih melalui pelatihan ini belum tentu akan mencapai keberhasilan yang memadai 
apabila tidak dikontrol melalui berbagai bentuk. (2) PKH harus dilandasi oleh 
pengembangan potensi diri anak tunalaras dalam bentuk penyaluran kerja/ 
pengembangan usaha yang difasilitasi oleh lembaga swasta atau pemerintah. Anak 
tunalaras memiliki keterbatasan dalam mengaktualisasikan dirinya di masyarakat. Oleh 
karena itu, pelatihan ini menyarankan agar pengembangan potensi diri anak tunalaras dan 
pengembangan usaha menjadi program intensif dampak pengembangan model. 

Berdasar kepada hasil penelitian dan pembahasan, maka berikut ini digambarkan 
model akhir pelatihan kecakapan hidup yang telah divalidasi dalam meningkatkan 
kemandirian anak tunalaras di PSMP Handayani Jakarta pada gambar 3 di halaman 10. 

 
E. SIMPULAN DAN SARAN 
1. Simpulan 
a. Profil PKH dalam peningkatan kemandirian anak tunalaras di PSMP Handayani 

Jakarta yang bertujuan memulihkan kepribadian, sikap mental dan kemampuan anak 
nakal, sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam suasana tatanan 
kehidupan dan penghidupan sosial keluarga dan lingkungan sosialnya.  

b. Model konseptual PKH yang telah divalidasi dalam meningkatkan kemandirian anak 
tunalaras di PSMP Handayani Jakarta dilakukan secara kolaboratif yang 
dikembangkan melalui penyempurnaan model hipotetik, dan menyimpulkan bahwa 
model pelatihan  kecakapan hidup yang dikembangkan telah menghasilkan hubungan 



250 
 

yang tepat antar komponen model yakni: rasional, tujuan, ruang lingkup model, 
produk model, kriteria keberhasilan model, dan keberadaan model memiliki  
isi yang tepat, berbobot, konsistensi, serta mudah dalam pemahaman dan 
penerapan. 

c. Implentasi model konseptual PKH yang telah divalidasi dalam meningkatkan 
kemandirian anak tunalaras di PSMP Handayani Jakarta dapat diimplementasikan 
secara efektif, efisien, dan berhasil guna. 

d. Model PKH yang direkomendasikan dalam meningkatkan kemandirian anak tunalaras 
di PSMP Handayani Jakarta dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: 
1) Mengadakan pendekatan terhadap pihak pengelola PSMP Handayani Bambu 

Apus Jakarta 
2) Berkoordinasi dengan berbagai sumber belajar 
3) Penyiapan lingkungan 
4) Penyiapan panduan model pelatihan kecakapan hidup. 

 
2. Rekomendasi 

Berkenaan dengan temuan analisis data, model temuan penelitian, dan teoriteori 
yang digunakan sebagai landasan penelitian dengan ini direkomendasikan dan disarankan 
sebagai berikut.  
1. Rekomendasi bagi Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah 

a. Perlu ada pembinaan khusus kepada anak tunalaras melalui PKH di berbagai 
panti sosial. 

b. Perlu memperkaya model pelatihan yang aplikatif agar terbentuk warga belajar 
yang handal dan mantap.  
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Gambar 2 
Model Konseptual PKH di PSMP Handayani Jakarta 
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Gambar 3 
Model Empirik PKH  
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2. Saran untuk Penerapan Model Temuan Studi 
Merekomendasikan bahwa perluasan pelatihan pendidikan luar sekolah tidak hanya 

diorientasikan pada kelembagaan dalam lingkup pelatihan pendidikan luar sekolah, akan tetapi 
berupaya memperluas atau mengembangkan model pembelajaran pada konteks pelatihan 
pendidikan sekolah di masyarakat. 
3. Saran bagi Penyelenggara Pelatihan dan Departemen Sosial  

a. Mengoptimalkan penyelenggaraan pelatihan yang adaptif serta dilandasi oleh kebutuhan 
belajar yang difokuskan pada pencapaian kecakapan hidup praktis sehingga warga belajar 
dapat memiliki kemandirian, baik secara ekonomi maupun secara sosial. 
Penyelenggaraannya harus sensitif terhadap kepribadian anak, pengelolaan yang konsisten, 
dan pengajaran keterampilan yang relevan atau fungsional, serta pola pemberian imbalan 
(reinforcement) yang tepat dengan cara memberi contoh/ model yang baik. 

b. Menanamkan semangat belajar warga belajar sehingga dapat mandiri yang ditumbuhkan 
melalui kegiatan penanaman nilai-nilai kemandirian dan kewirausahaan sehingga 
mendorong warga belajar agar aktif belajar dalam mencapai tujuan tertentu sehingga 
menjelma menjadi anggota masyarakat yang mandiri dan produktif. 

4.  Saran untuk Penelitian Lanjutan 
Penelitian berikutnya sebaiknya lebih komprehensif menyangkut seluruh aspek kemandirian 

warga belajar dalam PKH. 
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ABSTRACT 
 

Pedagogical Teaching contains two different meanings that are teaching and pedagogy. 
The term of teaching emerges in this year lately, the meaning is the interaction between 
teachers and student in an study area, the other term that similarly is pedagogy that 
usually interpreted as a guidance of student activity in the learning, thereby between the 
teaching and teach have the similar term which both containing the interaction between 
teachers and student. Both the terms is more majoringly for the purpose of intellectual in 
the process of study in school, while the pedagogy is not merely for just intellectual 
conversation but including for overall of the personality aspect. Pedagogy can be 
interpreted as guides immature of child or student to reach adulthood. Thereby 
pedagogical teaching is the interaction between teachers and student in the process of 
study with a purpose no just to reach the intellectual but also contains all personality 
aspects. Therefore, the activity of teacher is claimed responsible, be each other believe 
with the student, has affection taste, and has dignity in student face. 
 
Keyword: 
 
Teaching, Pedagogy, Pedagogical Teaching. 

 
 

A. PENDAHULUAN 
 
 Pembelajaran yang mendidik mempunyai dua makna yang berbeda, pembelajaran 
lebih tertuju pada interaksi antara guru dan siswa sedangkan mendidik lebih bersifat 
menyeluruh, bukan hanya bersifat interaksi antara guru dan siswa tetapi ada makna- 
makna yang mendalam  dalam hubungannya antara guru dan siswa. 
 Saat ini pembelajaran cenderung pada pencapaian intelektual saja, disisi lain 
aspek kepribadian kurang diperhatikan, akibatnya siswa di sekolah kurang diperhatikan., 
sehingga sering didengar kenakalan siswa, seperti : terjadinya tawuran, berkendaraan di 
jalan raya, ugal-ugalan, baju seragam dicoret-coret, dsb. Hal tersebut menandakan bahwa 
pembelajaran di sekolah perlu dipertanyakan. Oleh karenanya pembelajaran di sekolah 
bukan hanya sekedar pembelajaran atau “teaching” tetapi perlu dipertegas dan 
diaplikasikan pembelajaran yang mendidik. 
 Pembelajaran yang mendidik merupakan kegiatan guru dalam melaksanakan 
tugas-tugas pembelajaran disertai dengan upaya–upaya pengenalan, pendekatan yang 
bermakna tentang guru itu sendiri dalam menujukkan perilaku yang terpuji disertai kata-
kata yang mengena dan meresap dapat diterima siswa, bukan hanya berkaitan dengan 
materi pembelajaran saja tetapi terkandung makna yang dapat mengubah perilaku siswa 
berbudi pekerti luhur. Untuk itulah guru hendaknya dapat memberikan rasa nyaman yang 
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didasarkan pada rasa kasih sayang, menanamkan saling percaya yang didasarkan 
keikhlasan dan menunjukkan kewibawaan yang disertai rasa menyenangkan.  
 Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru dan Permendiknas 
Nomor 16 tahun 2007 tentang Stándar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, 
bahwa kompetensi guru Indonesia hendaknya memiliki kompetensi pedagogik, sosial, 
kepribadian, dan kompetensi professional. Kesemuanya kompetensi tersebut 
mengisyaratkan bahwa guru bukan sebagai tenaga pengajar semata, tetapi dapat 
melaksanakan pengajaran yang mendidik. Oleh karenanya untuk dapat melaksanakan  
kegiatan tersebut , maka keempat kompetensi guru hendaknya menyatu pada pribadi guru 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain  dalam melaksanakan tugas 
– tugas pembelajaran yang mendidik. 
 
B. ISTILAH PEMBELAJARAN DAN MENDIDIK 
 
 Istilah pembelajaran baru  muncul pada beberapa tahun yang lalu, sebelumnya 
dikenal dengan istilah mengajar . 

 Pengertian pembelajaran sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Sistem 
Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 20. adalah proses interaksi 
peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 
Menurut Djudju Sudjana (2005: 8) bahwa pembelajaran adalah upaya yang sistematis dan 
sengaja oleh pendidik untuk menciptakan kondisi- kondisi agar peserta didik melakukan 
kegiatan belajar. Sedangkan istilah mengajar atau “Teaching” di dalam kamus Encarta 
(2008) disebutkan “make somebody understand something”, mengajar dapat diartikan 
membuat seseorang memahami sesuatu. Ada juga yang mengatakan bahwa mengajar 
adalah transfer ilmu pengetahuan, di pihak lainpun ada yang mengatakan bahwa 
mengajar adalah membimbing aktivitas siswa belajar. Apabila ditelaah antara 
pembelajaran dan mengajar mempunyai arti sama, mengapa demikian? karena di dalam 
pembelajaran terkandung adanya interaksi antara guru dan siswa, demikian pula dalam 
mengajar terkandung adanya interaksi antara guru dan siswa. Demikian pula pada istilah 
pembelajaran maupun pada istilah mengajar, fokus yang diungkap berkaitan dengan 
materi apa yang akan dibahas, metoda apa yang akan digunakan, bagaimana strateginya, 
bagaimana prosesnya, sumber dan alat apa yang akan digunakan, serta bagaimana 
evaluasinya. Di dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) bahwa tugas guru, 
dalam kaitannya dengan pembelajaran adalah: membuat Rencara Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada petunjuk pelaksanaannya, melaksanakan proses 
pembelajaran, dan melaksanakan evaluasi, kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin. 
Di balik hal tersebut apakah pandangan guru menelaah tentang apa yang ingin dicapai 
siswa berkaitan dengan aspek kepribadiannya, sebab di dalam RPP tersurat bahwa tujuan 
pembelajaran lebih mengutamakan pada pencapaian siswa dalam hal intelektual pada 
umumnya atau dengan kata lain hanya sebagian dari aspek kepribadian. Sikun Pribadi 
(1984: 3) berpendapat bahwa tujuan pengajaran yang menggarap kehidupan intelek anak 
ialah supaya kelak sebagai orang dewasa memiliki kemampuan berfikir yang diharapkan, 
seperti: mampu berfikir abstrak, logis, objektif, kritis, sistematis, analitis, sintesis, 
integrative, dan inovatif. Bentuk kegiatan berkisar antara bagaimana guru berinteraksi 
dengan siswa dan bagaimana siswa mampu merespon gurunya dalam kaitannya dengan 
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pembelajaran, semakin guru kreatif atau piawai dalam pembahasannya semakin 
memungkinkan siswa mampu memahami teori. 

Ciri belajar dalam kaitannya dengan pembelajaran sebagaimana diungkap Bloom 
yang dikaji Pusat Kajian Pedagogik (2010), bahwa belajar adalah proses mengalami 
pengalaman empirik dan pemahaman konseptual, belajar hanya belajar sciences, yang 
lain nonsciences, bahayanya adalah eksklusi realita-realita spiritual dari kurikulum, KBM 
dan kehidupan sekolah/kampus. Atas pandangan tersebut bahwa tujuan belajar adalah 
memperoleh pengalaman mempelajari ilmu pengetahuan, akibatnya hanya tertumpu pada 
pencapaian intelektual.  

Istilah mendidik mengandung makna yang lebih luas daripada pembelajaran atau 
“teaching”. Pembelajaran bertujuan hanya menyangkut salah satu aspek kepribadian 
sedangkan mendidik menyangkut seluruh aspek kepribadian yang terpadu. Perlu kita 
telaah antara pendidikan dan mendidik. Kata pendidikan dalam bahasa Inggris sepadan 
dengan “education” biasanya dihubungkan dengan pendidikan di sekolah, dalam bahasa 
latin disebut ”educere” yang berarti mengeluarkan sesuatu kemampuan (e = keluar, 
ducere = memimpin). Berarti membimbing untuk mengeluarkan sesuatu kemampuan 
yang tersimpan dalam diri anak (Sikun Pribadi, 1983). Selanjutnya disebutkan istilah 
“ducere” berhubungan dengan istilah “konduktor”, yang mengandung arti pemimpin 
sekelompok pemusik, dan juga dapat berarti pemimpin perjalanan kereta api (kondektur). 
Di dalam kelistrikan dikenal istilah konduktor yaitu semacam logam yang membawa 
aliran listrik. 

Istilah mendidik dalam bahasa Belanda “opvoeden” (op = ke atas, voeden = 
memberi makan). Istilah makan hanyalah kiasan, yang artinya memberi makan rohani 
anak. Istilah mendidik dalam bahasa Jerman ”erziohen” (er = ke atas, ziehen = menarik), 
istilah menarik ke atas tersebut hanya kiasan saja, artinya mendidik untuk meningkatkan 
kecakapan dan derajat seseorang (Sikun Pribadi, 1983). 

Jika kita amati apakah istilah pendidikan dan mendidik tersebut mempunyai arti 
yang berbeda? Secara substansi artinya sama. Istilah pendidikan berasal dari kata 
mendidik ditambah awalan pe- dan akhiran –an. Arti mendidik merupakan kata yang 
mengandung makna melaksanakan didikan pada anak, sedangkan anak mengikuti didikan 
orang dewasa. Berlangsungnya kegiatan tersebut merupakan pendidikan. Dengan 
demikian apa yang dimaksud mendidik? Mendidik merupakan kegiatan orang dewasa 
membimbing anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaan. Pada 
berlangsungnya kegiatan orang dewasa dengan anak terjadilah pergaulan. Apakah setiap 
pergaulan itu pendidikan? Jawabannya tidak! Hanya pergaulan positif dan konstruktiflah 
yang disebut pendidikan, karena tujuan pendidikan untuk mencapai kedewasaan atau 
untuk meningkatkan harkat martabat manusia itu sendiri. 
 
C. PEMBELAJARAN YANG MENDIDIK 
 

Sudah kita bahas makna pembelajaran dan makna mendidik pada bahasan 
sebelumnya. Pembelajaran yang mendidik tidak hanya melaksanakan interaksi antara 
guru dan siswa dalam kaitannya membahas materi belajar untuk tujuan intelektual tetapi 
mengandung makna yang mendalam dalam kaitannya dengan pembahasan materi untuk 
membangun dan mengembangkan kepribadian siswa secara terpadu. Artinya pola tingkah 
laku guru dalam kelas dituntut dapat menunjukkan sikap tanggung jawab, saling percaya 
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dengan siswa, rasa kasih yang disertai dengan penampilan yang menunjukkan 
kewibawaan. Langeveld menyebutkan bahwa kegiatan mendidik melibatkan tanggung 
jawab mendidik, saling percaya dengan anak didik, mempunyai rasa kasih sayang dan 
disertai dengan kewibawaan pendidik (Simanjuntak, 1980).  

Tanggung jawab seorang guru dalam pembelajaran yang mendidik akan dapat 
dirasakan siswa manakala guru itu sendiri mau dan mampu mengambil segala resiko 
yang dihadapinya di dalam proses pembelajaran atau dalam perilaku kesehariannya di 
sekolah akibat dari tugas yang diembannya, atau dapat dikatakan pula berani melakukan 
tindakan sesuai apa yang menjadi perbuatan yang telah diperbuatnya di sekolah. 
Tanggung jawab sangat diperlukan bagi seorang guru, karena bagaimanapun guru harus 
menerapkan norma–norma, aturan–aturan yang ada di sekolah, baik bagi dirinya atau 
bagi siswa dalam pembelajaran yang mendidik. Tanggung jawab disini bukan ditujukan 
semata-mata pada apa yang diperbuat guru yang sifatnya negatif sehingga dia berani 
mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi bagaimana norma-norma, aturan-aturan 
dapat diterapkan di sekolah, sebab guru yang bertanggung jawab akan selalu taat dan 
patuh dalam melaksanakan tugasnya, sesuai norma-norma dan aturan-aturan yang ada di 
sekolah, seprti datang tepat waktu ke kelas sebelum proses pembelajaran, materi yang 
disampaikan mengacu pada kurikulum, melaksanakan penilaian pada siswa, tidak pilih 
kasih, dsb. Bila terjadi kesalahan dalam membahas materi maka ia tidak segan-segan 
untuk memperbaikinya. 

Di dalam pembelajaran yang mendidik tidak semata-mata demikian, tetapi 
bagaimana pula memikirkan dan mengarahkan pola tingkah laku siswa berbuat baik, 
bersahaja, saling menghormati dengan sesama temannya, berkelakuan baik di masyarakat 
yang sesuai dengan norma-norma dan aturan-aturan di masyarakat pada umumnya. 
Dengan demikian tanggung jawab seorang guru tidak hanya memikirkan aspek 
intelektualnya yang hendak di kuasai siswa tetapi bersifat menyatu dengan aspek-aspek 
kepribadian siswa. 

Tanggung jawab sebagai guru belumlah cuhup manakala belum ditunjang 
perasaan kasih sayang pada siswanya. Kasih sayang merupakan perasaan bathin guru 
yang ditunjukkan pada siswa secara wajar yang dapat menimbulkan getaran bathin siswa 
mau menerima dan merasa diakui, merasa disayangi, merasa diperhatikan, dan merasa 
dicintai. Dalam teori psikologi bahwa kasih sayang merupakan kebutuhan setiap orang 
yang dapat mempengaruhi perasaan hidupnya. 

Dengan demikian kasih sayang yang terpancar pada guru dalam pembelajaran 
yang mendidik sangat diperlukan, betapa tidak, rasa kasih sayang seorang guru dapat 
memberikan rasa aman,bersahaja, rasa hangat yang dapat menimbulkan gairah bejalar. 
Kondisi seperti ini berdampak dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan 
siswa, sebab siswa tidak merasa tertekan dalam hidupnya. Dengan pancaran mata guru 
bersahaja atau dengan tatapan kasih sayang gurunya, para siswa akan merasa dirinya 
diperhatikan, apalagi dengan menyebut nama dengan cara yang ramah dapat memberikan 
rasa gembira, itu semua akan menjadi dorongan bagi siswa dalam berbagai aspek 
kehidupan, bukan hanya dalam belajar tetapi mungkin  sebagai inspirasi yang perlu ditiru 
dalam pergaulannya. Tumbuhnya rasa kasih sayang guru pada siswa merupakan titik 
pangkal saling mempercayai. Saling percaya mengandung makna bahwa guru tidak ragu 
dan tidak berpediksi jelek tetapi berpandangan  baik, dan ikhlas sehingga siswa merasa 
dirinya diberi keleluasaan menyampaikan pandangan – pandangannya, karena pada 



260 
 

hakikatnya siswa merupakan subyek yang mampu berkreativitas dalam menggali 
pengetahuan dan dapat mengenal dirinya untuk menentukan hidupnya, baik dalam 
pembelajaran maupun dalam prilaku kehidupannya. Bila siswa percaya pada gurunya, 
maka kelebihan- kelebihan yang ada pada gurunya merupakan sumber inspirasi siswa 
dalam menimba ilmu pengetahuan, sebab siswa akan mawas diri bahwa dirinya ada 
kekurangan dalam ilmu pengetahuan yang harus dipelajarainya. Perasaan- perasaan yang 
ada pada diri siswa tersebut pertanda adanya kepatuhan pada gurunya. Kepatuhan bukan 
hal yang dipaksakan tetapi berlaangsung secara wajar, dan bukan karena terpaksa, bila 
terpaksa maka perasaan diri siswa tidak merasa nyaman dan tidak menyenangkan. 
Kepatuhan merupakan perasaan diri karena merasa nyaman dan menyenangkan, sehingga 
apa yang disampaikan guru baik nasihat maupun penyampaian materi pelajaran akan 
diterima dengan baik. Ada suatu ungkapan, bila guru menyenangkan, maka siswa 
menjadi senang terhadap materi  ajar yang dibahas guru.dan sebaliknya bila guru kurang 
menyenangkan maka siswa kurang menyenangi materi ajar yang diberikan guru tersebut.  

Kepatuhan bukan berarti siswa harus menurut segala apa yang disampaikan guru 
sehingga siswa pasif, tetapi siswa berjalan sesuai dengan koridor aturan- aturan yang 
disepakati. Oleh karenanya untuk selalu menumbuhkan kepatuhan pada siswa maka guru 
harus selalu menjaga perilakunya dengan baik, jangan sampai di mata siswa terekam 
keganjilan- keganjilan yang tidak menyenangkan. Disisi lain kepatuhan siswa akan selalu 
menyoroti dan mendeteksi setiap pola tingkah laku guru, sekali saja gurunya berbuat 
jelek dimata siswa maka siswa akan memungkinkan tidak percaya, bahkan dapat 
berontak. Untuk itulah saling mempercayai harus tetap terjaga secara berkesinambungan, 
sebab hubungan-hubungan tersebut merupakan pangkal tolak kewibawaan.  

Kewibawaan merupakan syarat mutlak dalam keberlangsungan pembelajaran 
yang mendidik (conditio sainquanon) tanpa kewibawaan seorang guru maka akan 
mengalami kesulitan dalam mempengaruhi siswa pada proses pembelajaran, karena 
kewibawaan guru akan memberikan daya tarik dan daya pikat pada siswanya yang 
memungkinkan para siswa patuh pada proses pembelajaran.  

Kewibawaan guru tidak mungkin akan diakui oleh dirinya tetapi akan dirasakan 
oleh para siswa dalam pancaran batinnya yang ditampilkan pada pola tingkah lakunya 
secara wajar, luwes dan mempunyai daya tarik yang bersahaja. Beda halnya dengan 
perilaku guru yang menampilkan kekuasaan, perilaku demikian menunjukkan arogansi 
guru, akibatnya interaksi kurang berjalan, hubungan searah, percakapan mengalami 
kendala, kegiatan bersifat monoton, sehingga sulit terjadinya hubungan yang bersifat 
harmonis. Hubungan tersebut merupakan hubungan subjek dengan objek. Kewibawaan 
merupakan hubungan antara subjek dengan subjek, guru menghargai segala potensi 
siswa, guru akan mengganggap hubungan sejajar, bukan berarti siswa harus sama dalam 
pergaulan pembelajaran yang dapat menyamaratakan antara siswa dan guru sehingga 
siswa dapat semena-mena menyampaikan perkataan yang tidak wajar, tetapi kesejajaran 
dalam arti bahwa siswa sebagai manusia yang harus terus dikembangkan kemampuan 
dirinya, menggali ilmu pengetahuannya, karena bagaimanapun kewibaan guru dimata 
siswa dapat memberikan perlindungan, bimbingan, bantuan, tempat menyampaikan 
curahan hati, sebagai sosok teladan yang mungkin dapat ditiru dan lain sebagainya. 
Dengan demikian makna pembelajaran yang mendidik lebih bersifat luas dan mendalam 
dalam upaya meningkatkan aspek-aspek kebribadian yang terpadu pada siswa. Philip H. 
Phoenix (1964) mengkritisi bahwa manusia adalah animal rasional, karena membatasi 
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ide-ide seperti rasionalitas, penalaran, dan kesadaran yang cenderung terlalu sempit. 
Sedangkan perasaan hati nurani, imajinasi, dan proses-proses lainnya yang tidak rasional 
diabaikan. Selanjutnya beliau mengusulkan: ”Human being are essentially creatures who 
have the power to experience meaning. Distinctively human existence consist in a pattern 
of meanings” (Manusia secara esensial adalah makhluk yang memiliki daya untuk 
mengalami makna-makna. Eksistensi manusia yang distingtif terdiri atas suatu pola 
makna-makna) (Dharma Kesuma, 2010). Dengan demikian pembelajaran yang mendidik 
tidak hanya untuk tujuan-tujuan yang bersifat logis dalam arti mencapai kemampuan 
memahami ilmu pengetahuan belaka tetapi diperlukan secara terpadu hal-hal yang 
sifatnya dapat mengembangkan seluruh aspek kepribadiannya. 
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ABSTRACT 
PSYCHOLOGICAL FOUNDATION  

FOR ELEMENTARY SCHOOL EDUCATION 
By: Kurniasih 

 
 Elementary school teachers achievement in realization their role is effected by 
their understanding of elementary school children development and their ability in it’s 
application through educational practices. 
 Elementary school children are on a phase of certain development in term of 
physical, intellectual, social, and emotional.  Parallel with this development, the 
children have developmental tasks that they have to accomplish.  Teacher obligation 
in this case is to help their student so that they perform their developmental tasks 
successfully. 
 In addition to understand development of elementary school children, teachers 
need to study learning theories.  Generally, learning theories can be divided to be 
three psychological approachs, namely behaviorism, cognitivism, and humanism.  
Each of these learning theories prescribe of individualization, motivation, methods, 
objectives, classroom management, effectiveness, child participation, and ends of 
learning activities. 
 This teachers understanding of elementary school age children will have some 
implications to their educational practices, among others are in formulating 
educational objectives, learning content, and their ways to perform education.  And, 
learning theoris will give teachers on how to facilitate behavioral changes in their 
students.  The teacher need not to be adopt exclusively one theory of learning and 
exclude the others, because these learning theories complement each other.    
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LANDASAN PSIKOLOGIS 
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR 

Oleh: Kurniasih 

A. Pendahuluan  
Keberhasilan pendidik khususnya para guru sekolah dasar dalam 

melaksanakan peranannya, antara lain dipengaruhi oleh pemahamannya tentang 
perkembangan anak didik serta kemampuan mengaplikasikannya dalam praktek 
pendidikan. Pernyataan ini mengacu kepada asumsi bahwa: 
1. Peranan pendidik adalah membantu anak didik untuk dapat  menyelesaikan  tugas-

tugas perkembangan sesuai dengan tahap perkembangannya. 
2. Tahap perkembangan anak didik mengimplikasikan kemampuan dan kesiapan 

belajarnya. 
3. Keberhasilan anak didik menyelesaikan tugas-tugas perkembangan pada 

tahapannya akan mempengaruhi keberhasilan penyelesaian tugas-tugas 
perkembangan pada tahap perkembangan selanjutnya. 

4. Pendidikan yang dilaksanakan menyimpang dari tahapan dan tugas-tugas 
perkembangan anak didik memungkinkan akibat negatif bagi perkembangan 
selanjutnya. 

Pendidik perlu memahami perkembangan individu. Dengan memahami 
perkembangan individu, ia diharapkan tidak keliru dalam mengenal anak didiknya. Ia 
akan mempunyai petunjuk yang relatif tepat yang harus dilakukannya atau yang 
mungkin dapat diabaikan. Ia akan memahami beberapa perbedaan yang nyata 
diantara para anak didiknya. Dengan demikian, ia akan mungkin mengevaluasi anak 
didiknya, yaitu berkenaan dengan : (1) tingkat perkembangan umum anak dalam 
usianya; dan (2) kemampuan serta kesiapan anak secara individual untuk belajar. 
Agar sukses dalam mendidik, kita perlu memahami perberkembangan, sebab hal ini 
membantu dalam memahami tingkah laku. 

 
B. Definisi dan Prinsip-prinsip Perkembangan 

Setiap individu dalam perjalanan hidupnya mengalami perkembangan 
(development),  yaitu  proses  perubahan  yang berlangsung terus menerus sejak 
terjadinya pembuahan (conception) hingga meninggal dunia.  

Perubahan dalam perkembangan individu terjadi karena kematangan 
(maturation) dan belajar (learning). Kematangan adalah perubahan-perubahan - pada 
diri individu - sebagai hasil dari pertumbuhan fisik atau perubahan-perubahan 
biologis, daripada sebagai perubahan melalui pengalaman Sedangkan belajar adalah 
perubahan tingkah laku pada diri individu yang bersifat relatif permanen dan terjadi 
sebagai hasil pengalaman. Kombinasi dari kematangan atau pertumbuhan biologis 
dan pengalaman berperan sebagai penentu kesiapan belajar (Yelon and Weinstein, 
1977). 

Yelon dan Weinstein (1977) mengemukakan lima prinsip perkembangan 
individu, yaitu 

1) Perkembangan individu berlangsung terus menerus sejak perubahan hingga 
meninggal dunia. 
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2) Kecepatan perkembangan setiap individu berbeda-beda, tetapi pada 
umumnya mempunyai perkembangan yang normal. 

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

4) Arah perkembangan individu dapat diramalkan. 
5) Perkembangan berlangsung secara bertahap; setiap tahap memunyai 

karakteristik tertentu; tahapan perkembangan sejalan dengan tahapan usia; 
tahap perkembangan berlangsung terus menerus dan bersifat overlaping. 
Arah Perkembangan individu dapat diramalkan, sehubungan dengan hal itu 

perkembangan individu pada umumnya mengikuti arah sebagai berikut: 
1) Individu berkembang secara menyeluruh; mulai dari kepala hingga kaki dan 

mulai dari pusat badan hingga kaki dan tangan. 
2) Perkembangan struktur mendahului fungsi. 
3) Perkembangan mulai dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang 

bersifat khusus. 
4) Perkembangan mental mulai dari kongkrit ke abstrak; mulai dari kecakapan 

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

5) perkembangan bergerak dari egosentrisme kepada persfektivisme hingga 
dapat mengerti pendirian/pandangan orang lain. 

6) Perkembangan bergerak dari dominasi kontrol dari luar diri kepada kontrol 
dari dalam diri. 

7) Perkembangan bergerak dari absolutisme kepada relativisme. 
8) Perkembangan bergerak spiral menuju ke arah tujuan.  

 
C. Pengaruh Hereditas dan Lingkungan terhadap Perkembangan Individu 

Salah satu masalah yang menjadi perhatian para ahli  yaitu berkenaan 
dengan faktor penentu perkembangan individu (anak). Hasil studi psikologi sebagai 
jawaban terhadap permasalahan tersebut dapat di bedakan menjadi tiga kelompok 
teori, yaitu Nativisme, Empirisme dan Konvergensi. 

1. Nativisme 
Dalam filsafat, tokoh teori Nativisme adalah Schoupenhauer, sedangkan 

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

Implikasi teori Nativisme terhadap pendidikan yaitu kurang memberikan 
kemungkinan bagi pendidik dalam upaya mengembangkan kepribadian 
individu/siswa. Berdasarkan hal itu peranan pendidikan atau sekolah - sebagaimana 
halnya Sekolah dasar - sedikit sekali dapat dipertimbangkan untuk mengubah 
perkembangan siswa. 
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2. Empirisme 

Dalam filsafat, tokoh Empirisme adalah John Locke; sedangkan dalam 
disiplin psikologi tokohnya antara lain J.B. Watson, salah seorang tokoh aliran 
Behaviorisme. Mereka menolak asumsi Nativisme, mereka berasumsi bahwa setiap 
anak dilahirkan ke dunia dalam keadaan bersih ibarat papan tulis yang belum ditulisi 
(as a blank slate atau tabula rasa). Perkembangan individu (siswa) selanjutnya 
ditentukan oleh faktor lingkungan. Perkembangan individu tergantung kepada hasil 
belajarnya dan faktor penentu utama dalam belajar sepenuhnya berasal dari 
lingkungan (Yelon and Weinstein, 1977). Dengan demikian, mereka tidak percaya 
kepada faktor turunan atau hereditas sebagai penentu utama perkembangan individu. 

Implikasi teori Empirisme terhadap pendidikan yakni memberikan 
kemungkinan sepenuhnya bagi pendidik (guru Sekolah Dasar) untuk dapat 
membentuk kepribadian peserta didik; tanggung jawab pendidikan sepenuhnya ada di 
pihak pendidik. hal ini sebagaimana dikemukakan J. B. Watson: 

"Give me a dozen healthy infants, well-formed, and my own specified world 
to bring them up in and I'll guarantee to take any one at random and train him 
to become any type specialist. I might select doctor, lawyer, artist, mechant-
chief, and yes even beggar-man and thief, regardless of his talents, 
pencahnts, tendencies, abilities, vocations, and race of his ancestors" 
(Edward. J. Power, 1982). 

 
3. Teori Konvergensi 

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

Implikasi teori Konvergensi terhadap pendidikan yakni memberikan 
kemungkinan bagi pendidik (guru Sekolah Dasar) untuk dapat membantu 
perkembangan individu sesuai dengan apa yang diharapkan, namun demikian 
pelaksanaannya harus tetap memperhatikan faktor-faktor bawaaan anak didik: 
kematangan, bakat, kemampuan, keadaan mental,dsb. Kiranya teori konvergensi 
inilah yang cocok kita terapkan dalam pendidikan di SD kita. 
 
D. Tugas Perkembangan dan Implikasinya terhadap Perlakuan Pendidik 
1. Tahap dan Tugas Perkembangan Anak/Siswa SD 

Asumsi bahwa anak adalah orang dewasa dalam skala kecil (anak adalah 
orang dewasa mini) telah ditinggalkan orang sejak lama, sebagaimana kita maklumi 
bahwa masa kanak-kanak adalah suatu tahap yang berbeda dengan orang dewasa. 
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Anak menjadi dewasa melalui suatu proses pertumbuhan bertahap mengenai keadaan 
fisik, sosial, emosional, moral, dan mentalnya. Seraya mereka berkembang, mereka 
mempunyai cara--cara memahami, bereaksi, dan mempersepsi yang sesuai dengan 
usianya. Inilah yang oleh para ahli psikologi disebut tahap perkembangan. 

Robert Havighurst (1953) membagi perkembangan individu menjadi empat 
tahap, yaitu: (1) masa bayi dan kanak-kanak kecil (0-6 tahun); (2) masa kanak-kanak 
(6-12 tahun); masa remaja atau adolesen (12-18 tahun); dan masa dewasa (18 tahun - 
....). Selain itu, Havighurst mendeskripsikan tugas-tugas perkembangan 
(developmental task) yang harus diselesaikan pada setiap tahap perkembangan. 
Mengacu pada tahap dan tugas perkembangan yang dikemukakan oleh Havighurst, 
anak didik di Sekolah Dasar tergolongkan ke dalam masa  kanak-kanak. Adapun 
tugas perkembangan pada masa  kanak-kanak (6-12 tahun) adalah: 
1) belajar keterampilan fisik yang perlu untuk permainan sehari-hari. 
2) pembentukan kesatuan sikap terhadap dirinya sebagai suatu organisme yang 

tumbuh. 
3) belajar bermain dengan teman-teman mainnya. 
4) belajar memahami peranan-peranan kepriaan atau kewanitaan. 
5) pengembangan kemahiran dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. 
6) pengembangan konsep-konsep yang perlu untuk kehidupan sehari-hari. 
7) pengembangan kesadaran diri, moralitas, dan suatu skala nilai-nilai. 
8) pengembangan kebebasan pribadi. 
9) pengembangan sikap-sikap terhadap kelompok sosial dan lembaga (Robert J. 

Havighurst, 1953:25-41)  
Yelon dan Weinstein (1977:14-17) sepakat bahwa perkembangan individu 

berlangsung secara bertahap. Sehubungan dengan hal ini, dengan bersumber pada 
karya Suterly dan Donnely (1973), Krogman (1972), dan Papalia dan Olds (1975), 
mereka mengemukakan perkembangan jenis-jenis tingkah laku dalam kebudayaan 
Barat pada umur yang bervariasi. Berdasarkan hal ini kita dapat memahami bahwa 
perkembangan jenis-jenis tingkah laku anak usia sekolah dasar adalah sebagai 
berikut: 
1) Perkembangan Tingkah laku Fisik 

a) Keterampilan-keterampilan badan cukup baik, otot-otot kuat, dan 
terkoordinasi    

b)   Turut serta dalam permainan-permainan kelompok.  
c) Perkembangan kesimbangan lebih lanjut, kegesitan, daya tahan, kekuatan 

tenaga dan keterampilan khusus.   
 2) Perkembangan Tingkah Laku Mental 

a)  Egosentris berkurang. 
b) Menggunakan simbol-simbol dan bahasa untuk memecahkan masalah-

masalah dan komunikasi. 
c) Rasa ingin tahu, berhasrat untuk belajar. 
d) tertari kepada arti kata dan lelucon. 
e) Membaca digunakan sebagai alat dan untuk kesenangan. 

3) Perkembangan Tingkah Laku Sosial  
a)  Berorientasi kepada kelompok tetapi  kehidupan di rumah masih berpengaruh. 
b)  Ingin bebas 
c)  Memuja pahlawan. 
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d) Pemisahan dari jenis kelamin lain. 
e) Kelompok mempengaruhi konsep dirinya. 

4) Perkembangan Tingkah Laku Emosional 
a) Banyak menggunakan waktu untuk membebaskan diri dari rumah. 
b) Menyamakan diri dengan teman sebayanya. 
c) Masih tetap menyenangi persetujuan orang dewasa. 
d) Mudah terharu, sedih. 
f) Pemberani dan sangat percaya pada diri sendiri. 

 
2. Implikasi Perkembangan Anak Usia SD terhadap Perlakuan Pendidik 

Sebagaimana dikemukakan Yelon dan Weinstein (1977), implikasi 
perkembangan anak pada masa kanak-kanak (anak usia SD) terhadap perlakuan 
pendidik yang diharapkan dalam rangka membantu penyelesaian tugas-tugas 
perkembangannya adalah sebagai berkut: 

1) Menerima kebutuhan-kebutuhan akan kebebasan anak; dan menambah 
tanggung jawab anak. 

2) Mendorong pertemanan melalui pemecahan masalah secara bersama-sama 
dan melalui permainan. 

3) Membangkitkan rasa ingin tahu. 
4) secara konsisten mengupayakan disiplin yang tegas dan dapat dipahami. 
5) Menghadapkan anak pada gagasan-gagasan dan pandangan-pandangan baru. 
6) Bersama-sama menciptakan aturan dan kejujuran. 
7) Memberikan contoh model hubungan sosial. 
8) Terbuka terhadap kritik. 

 
 
 
E. Teori Belajar dan Implikasinya terhadap Pendidikan SD 

Peranan guru antara lain adalah sebagai fasilitator dan motivator bagi anak 
dalam belajar. Demi pelaksanaan perananya itu ia perlu memahami bagaimana anak 
belajar, adapun hal ini berkenaan dengan teori belajar.  

Secara umum teori belajar dapat dikelompokan menjadi tiga aliran utama, 
yaitu: Behaviorime, Kognif, dan Humanisme. 

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

Tokoh teori belajar Kognitif adalah Jerome Bruner. Teorinya didasarkan 
pada asumsi bahwa: (1) individu  mempunyai kemampuan memproses informasi. (2) 
kemampuan memproses informasi tergantung kepada faktor kognitif yang 
perkembangannya berlangsung secara bertahap sejalan dengan tahapan usianya. (3) 
belajar adalah proses internal yang kompleks berupa pemrosesan informasi; (4) hasil 
belajar adalah berupa perubahan struktur kognitif; (3) cara belajar pada anak-anak dan 
orang dewasa  berbeda sesuai tahap perkembangannya. 
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Tokoh teori belajar Humanisme antara lain Carl Rogers. Teorinya 
didasarkan pada asumsi bahwa: (1) individu adalah pribadi utuh, ia mempunyai 
kebebasan memilih untuk menentukan kehidupannya; (2) individu mempunyai hasrat 
untuk mengetahui (curiosity), hasrat untuk bereksplorasi, dan mengasimilasi 
pengalaman-pengalamannya; (3) belajar adalah fungsi seluruh kepribadian individu; 
(4) belajar akan bermakna jika melibatkan seluruh kepribadian individu (jika relevan 
dengan kebutuhan individu, dan melibatkan aspek intelektual dan emosional 
individu). 

Perbandingan ketiga teori belajar di atas dan implikasinya terhadap 
pendidikan dikemukakan oleh Yelon dan Weinstein (1977) sebagai berikut:  
1) Behaviorisme. 

a) Individualisasi: perlakuan individual didasarkan pada tugas, ganjaran dan 
disiplin. 

b) Motivasi: motivasi belajar bersifat ekstrinsik melalui pembiasaan secara 
terus-menerus atau melalui reinforcement. 

c) Metodologi: metode belajar dijabarkan secara rinci untuk mengembangkan 
keterampilan dan pengetahuan tertentu, dan menggunakan teknologi. 

d) Tujuan kurikuler: berpusat pada pengetahuan dan keterampilan akademis 
serta tingkah laku sosial. 

e) Bentuk pengelolaan kelas: pengelolaan kelas berpusat pada guru, hubungan-
hubungan sosial hanya merupakan cara untuk mencapai tujuan dan bukan 
tujuan yang hendak dicapai. 

f) Usaha mengefektifkan mengajar dengan cara menyusun program secara rinci 
dan bertingkat serta mengutama kan penguasaan bahan atau keterampilan, 

g) Partisipasi: siswa mungkin pasif. 
h) Kegiatan belajar siswa: pemahiran keterampilan melalui pembiasaan setahap 

demi setahap secara rinci. 
i) Tujuan umum: kemampuan mengerjakan sesuatu (kompetensi). 
 

2) Kognitif 
a) Individualisasi: perlakuan individu didasarkan pada tingkat perkembangan 

kognitif anak. 
b) Motivasi: bersifat intrinsik yang timbul berdasarkan pengetahuan yang telah 

dikuasainya. 
c) Metodologi: menggunakan kurikulum dan metode-metode yang berfungsi 

mengembangkan keterampilan dasar berpikir. 
d) Tujuan Kurikuler: difokuskan untuk mengembangkan keseluruhan  

kemampuan sensori motor, bahasa, kognitif, adapun interaksi sosial 
merupakan cara/alat untuk mengemangkan intelegensi. 

e) Bentuk pengelolaan kelas: berpusat pada anak; guru hendaknya berperan 
untukmembimbing siswa dalam belajar, bereksplorasi dan discovery. 

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

g) Partisipasi siswa: siswa ditunutut berpartisipasi aktif untuk mengembangkan 
kognitif, siswa belajar dengan bekerja. 
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h)  Kegiatan belajar siswa: mengutamakan belajar melalui tilikan (insight 
learning) dan pemahaman. 

i)  Tujuan umum: mengembangkan kemampuan atau fungsifungsi kognitif secara 
optimal dan kemampuan menggunakan kecerdasan secara bijaksana. 

3) Humanisme. 
a) Individualisasi: perlakuan terhadap individua didasarkan atas kebutuhan-

kebutuhan individual dan kepribadian siswa. 
b) Motivasi: bersifat intrinsik yaitu berdasarkan pemuasan kebutuhan-   

kebutuhan individu. 
c) Metodologi: menggunakan metode/pendekatan proyek yang terapadu, 

menekankan pada studi-studi sosial atau mempelajari kehidupan sosial. 
d) Tujuan Kurikuler: mengutamakan pada pengembangan sosial, keterampilan 

berkomunikasi, kemampuan untuk tanggap terhadap kebutuhan kelompok dan 
individu. 

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

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

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

pengertian, bukan hanya memperoleh pengetahuan. 
i) Tujuan umum: mencapai kesempurnaan diri dan pemahaman. 

Dalam rangka pendidikan di Sekolah dasar, kita hendaknya tidak mengadopsi 
hanya salah satu  aliran teori belajar di atas. Kita perlu  cermat  dalam menadopsi dan 
mengaplikasikan  konsep yang cocok dengan karakteristik anak usia SD, fungsi 
pendidikan Sekolah Dasar, serta situasi dan kondisi yang dihadapi. Sehubungan 
dengan hal di atas, barangkali perlu diperhatikan hal sebagai berikut: 
a) Individualisasi: dapat mengacu pada konsep Humanisme dan Kognitif, yaitu bahwa 

perlakuan terhadap individu didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan individualitas, 
kepribadian anak, dan tingkat perkembangan kognitif anak. 
Sedangkan tugas, ganjaran dan disiplin sebagi dasar perlakuan individu (konsep 
Behaviorisme) - sekalipun diperlukan - kiranya tidak tepat diadopsi dan 
daplikasikan jika difungsikan sebagai satu-satunya dasar perlakuan terhadap 
individu. 

b) Motivasi: dapat mengacu pada teori Humanisme dan Kognitif, yaitu bahwa 
motivasi belajar utamanya bersifat intrinsik, baik berupa pemuasan kebutuhan- 
kebutuhan individual maupun yang timbul berdasarkan pengetahuan yang telah 
dimiliki anak. S ebagaimana konsep Behaviorisme, motivasi ekstrinsik juga perlu 
diberikan dalam rangka memperkenalkan anak kepada objek belajarnya, 
menyediakan lingkungan yang akan dieksplorasi anak, atau  dalam rangka 
melaraskan perilaku menyimpang yang dilakukan anak, tetapi harus dilakukan 
dengan cara-cara yang bijaksana. 

c) Bentuk pengelolaan kelas: utamanya adalah berpusat pada anak, anak diberi 
kebebasan untuk memilih kegiatannya untuk bereksplorasi, dll., guru utamanya 
berperan untuk membantu bukan mengarahkan (Humanisme dan kognitif); tetapi 
dalam kegiatan-kegiatan tertetu pengelolaan kelas yang berpusat pada guru pun 
diperlukan. 
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d) Partisipasi anak: anak hendaknya aktif dalam belajar.Prinsip keaktifan anak dalam 
belajar sesuai dengan jiwa anak pada usia SD (Humanisme dan Kognitif).  

f) Kegiatan belajar siswa: kegiatan belajar siswa bukan untuk penguasaan 
pengetahuan secara akademik, melainkan untuk menguasai kemampuan dasar atau 
kompetensi  untuk hidup sehari-hari baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan 
warga negara serta mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke Sekolah Menengah 
Pertama (SMP). 

 
F. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Guru SD perlu memahami perkembangan anak usia SD, baik berkenaan dengan 

perkembangan fisik, intelektual, sosial maupun emosionalnya. Pemahaman guru 
tentang perkembangan anak usia SD ini akan berimplikasi terhadap praktek 
pendidikannya. Antara lain dalam rangka menetapkan tujuan, isi  maupun cara-cara 
melaksanakan pendidikan. 

2. Teori belajar akan memberikan petunjuk kepada guru SD tentang bagaimana 
terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa. Guru tidak perlu panatik 
terhadap salah satu teori belajar, sebab antara satu teori belajar yang satu dengan 
teori belajar yang lainnya dapat saling melengkapi. 

 
 

Daftar Pustaka 
 
Havighurst, R.J., (1953), Human Development and Education, Amerika, Longmans, 

Green and Co., Inc.  
 
Hurlock, E. B, (1991), Perkembangan Anak, (Ed.: Agus Dharma), Jakarta, Erlangga. 
 
Kurniasih, (2010), Landasan Pendidikan Sekolah Dasar, Bandung, Percikan Ilmu. 
 
Syaripudin T. (2008), Landasan Pendidikan, Bandung, Percikan Ilmu. 
 
Yelon L.S. dan Weinstein,W.G.,(1977), A Teacher’s Word Psychology in The 

Classroom, Tokyo, McGraww-Hill International Book Company. 
 
 



271 

 

PENGGUNAAN DANA BOS DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP EFEKTIVITAS 
MANAJEMEN SEKOLAH 

(STUDI KASUS DI SD SE- KECAMATAN CIKAJANG KAB. GARUT TAHUN 2009) 
 

Oleh  Abubakar* dan  Lia  Nugraha** 
. 
 

ABSTRAC 

This study  entitles “ The Contribution of School Block Grant ( BOS)  to The Effectiveness of School 
Management (Case Study at elementary school in Kec. Cikajang, County Garut, year 2009). Since 2005  
Indonesian Government  has implemented School Block Grant for funding  elementary schools. And 
according to Government Policy that stated in Government Law number 48  year 2008 about Financing 
Education,  Elementary School (include SD and SMP) is prohibited to collect or receive the fund from 
student parents. Because of this law, School principal at  elementary school must empower the school 
grant for all programs in their school. The Focus of this study is about how School block grant (BOS) can 
contribute to the Effectiveness of school management or is there any correlation between school block 
grant and the effectiveness of school management at elementary school in Cikajang Garut?   

Research method used is  descriptive-quantitative. The unit  analysis is elementary school in 
Cikajang Garut with the population and sample are school pincipal. Reseacher used total sampling 
technique, so there are 41 school principals.  Data analysis used  is   product moment correlation. The 
description of the result are as folows: Variabel X and Y are in normal distribution. The Correlation 
coeffient between X  and Y is  0.9620. It can be described that there is positive and  strong correlation 
between School Block Grant and the effectiveness of school management in elementary school, 
Cikajang-Garut. Beside that, there  is  higher determinant coeficient, namely  92.165%. 
Regression equation is Ŷ = 1.290+0.803 X. It means that change in one unit on block grant can 
influence the effectiveness of school management. According to result, the reseacher imply that 
School Block Grant (BOS) can contributed very strong  to the effectiveness of school 
management at elementary school in Cikajang Garut. 
 

Kata kunci: Block grant, Principal, school management. 

Pendidikan merupakan suatu sektor jasa yang sangat penting dan  menentukan dalam 
pembangunan suatu negara. Pendidikan juga pada saat sekarang dikatakan sebagai sektor yang 
sifatnya Investatif-Produktif dan menjadiditerminan bagi suatu negara khususnya Negara Indonesia, 
sehingga pendidikan di Indonesia diharapkan dapat memiliki kualitas pendidikan yang  tinggi.  
Selain itu juga, pendidikan merupakan wahana untuk belajar serta sebagai alat untuk memajukan dan 
memperluas pengetahuan agar dapat melaksanakan pembangunan bangsa.  

Dengan penjelasan tersebut, maka setiap lembaga pendidikan yang ada di Indonesia 
khususnya diberikan kepada pihak sekolah untuk dapat terus meningkatkan mutu pembelajaran 
disekolah. Serta dalam melaksanakan fungsinya sebagai wahana dan alat untuk memajukan dan 
memperluas pengetahuan diharapkan lembaga pendidikan yang ada di Indonesia menyediakan 
kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga Negara Indonesia untuk memperoleh 
pendidikan, sehingga dapat menunjang terhadap pembangunan bangsa yang sesuai dengan Undang-
Undang Dasar 1945 yang tercantum pada pasal 31 ayat 1 yang  isinya: “Setiap warga negara berhak 
mendapatkan pendidikan.” Namun dalam kenyataannya masih banyak penduduk Indonesia 
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khususnya usia 7-15 tahun masih belum bisa merasakan pendidikan secara layak sesuai  dengan 
perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  nasional.  

Realitas  menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan di Indonesia memerlukan sumber 
sumber pendukung yang dapat mengantarkan usahanya pada tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu 
dari sumber pendukung tersebut yaitu pembiayaan pendidikan, yang mana pembiayaan pendidikan 
merupakan sumber utama dalam  pengelolaan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan,  
sebagaimana dinyatakan oleh Mulyasa (2002:47) bahwa “keuangan dan pembiayaan  merupakan 
salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan 
pendidikan”. 

Dengan mengamati data yang diperoleh dari berbagai media baik berupa media massa 
maupun elektronik bahwa     pendidikan di  Indonesia sekarang ini sedang mengalami krisis 
peningkatan  mutu   pendidikan.  Seperti     halnya    dalam    masalah     UN,    belum    meratanya 
tenaga kependidikan, masih   kurang memadainya   fasilitas sekolah, masih banyaknya gedung 
sekolah yang tidak layak untuk melaksanakan   kegiatan belajar  mengajar.  Sehingga menghambat 
pada peningkatan mutu pembelajaran siswa. 
 

Sesuai dengan undang-undang Sisdiknas no. 20 tahun 2003 dan sejalan dengan semangat 
otonomi daerah serta dengan melihat adanya pengurangan subsidi bahan bakar minyak yang telah 
dimulai dari tahun 2005 dan pada tahun 2008 sekarang. Maka pemerintah pusat mengeluarkan 
kebijakan pemberian dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang pelaksanaannya dilakukan 
melalui dana konsentrasi provinsi. 

Kebijakan mengenai dana bantuan operasional sekolah (BOS) tersebut dikeluarkan sesuai 
dengan kebijakan pemerintah yang terdahulu dalam undangundang nomor 20 tahun 2003 tentang 
sistem pendidikan nasional pada pasal 11  ayat 2 yang berbunyi: “Pemerintah dan pemerintah daerah 
wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga yang berusia 
dari tujuh sampai lima belas tahun”. Serta pelaksanaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) 
berdasarkan pada surat keputusan menteri   pendidikan nasional Republik Indonesia nomor 
160/MPN/DS/2005 yang bahwa: “Pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional akan 
memberikan bantuan operasional sekolah (BOS) yang akan dilaksanakan pada awal tahun pelajaran 
2005/2006”. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kita ketahui bahwa yang dimaksud  dengan dana 
Bantuan Operasional Sekolah merupakan suatu biaya yang diturunkan dari pemerintah guna 
membantu sekolah dan siswa sekolah dalam  meningkatkan mutu pembelajarannya. Adapun yang 
dimaksud dengan dana  Bantuan Opersional Sekolah (BOS) dalam PKPS-BBM bahwa: 

……mencakup pada semua komponen untuk biaya opersional non personil, dimana biaya 
satuan yang digunakan untuk membiayai beberapa  kegiatan yang tergolong dalam biaya 
personil dan biaya investasi.  Namun  perlu ditegaskan bahwa prioritas utama BOS adalah 
untuk biaya operasional non personil bagi sekolah.  Dengan melihat penjelasan di atas. Maka 
dapat diketahui bahwa tujuan  utama dari pemberian dana bantuan operasional sekolah (BOS) 
yaitu untuk membebaskan  biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi  
siswa yang lain, agar mereka memperoleh pelayanan pendidikan dasar yang lebih  bermutu 
sampai tamat sehingga tidak terjadi peningkatan angka putus sekolah dan   kekuarangan 
fasilitas belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kualitas   manusia Indonesia melalui 
pendidikan dasar. 

 
Dengan adanya dana bantuan operasional sekolah (BOS), sekolah dasar merupakan kunci 

utama dalam menentukan kualitas atau mutu pendidikan  Indonesia telah meningkat lebih baik. 
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Selanjutnya, dalam pengalokasian dana bantuan opersional sekolah (BOS) dialokasikan langsung 
oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia merata sesuai 
dengan  kuota sekolah yang ada. Hal tersebut sejalan dengan pembiayaan pendidikan yang 
baik akan berpengaruh terhadap kualitas, seperti yang dikemukakan oleh R.L.  Johns. Mophet dan 
Alexander (1983), bahwa: 

Biaya dan mutu pendidikan mempunyai keterkaitan secara langsung. Biaya pendidikan 
memberikan pengaruh yang positif melalui faktor  kepemimpinan dan manajemen pendidikan, 
serta tenaga pendidik yang  kompeten dalam meningkatkan pelayanan pendidikan melalui 
peningkatan  mutu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. (Nanang 
Fattah: 2000:108). 
 
Dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dikelola oleh semua  pihak sekolah 

dibawah tanggung jawab kepala sekolah. Pemberian dana BOS  pada sekolah-sekolah yang 
khususnya dikelola oleh sekolah dasar guna untuk  menunjang pengelolaan atau manajemen sekolah 
masing-masing sekolah dasar  tersebut. Hal tersebut dikarenakan manajemen sekolah merupakan 
faktor utama  yang harus diperbaiki sistemnya seperti halnya pada manajemen kurikulum,   
manajemen fasilitas, manajemen peserta didik, manajemen keuangan dll.  Ditinjau dari sudut 
pandang tujuan pendidikan, pengembangan manajemen  sekolah merupakan bidang garapan 
administrator yang paling dasar. Peranan administrator dalam hal ini adalah kepala sekolah dalam 
mengembangkan manajemen sekolahnya. Adapun manajemen sekolah yang harus dilaksanakan  
yang  terutama yaitu manajemen kurikulum, manajemen fasilitas, manajemen  kegiatan peserta didik 
yang termasuk pada kegiatan pembelajaran yang harus  dilaksanakan sejalan dengan perencanaan 
anggaran biaya. Untuk mengefektifkan pembuatan perencanaan keuangan sekolah, yang sangat 
bertanggung jawab  sebagai pelaksana adalah kepala sekolah.  Mulyasa menyatakan (2002) bahwa: 

Dalam penyelenggaraan pendidikan,  keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang 
sangat menentukan dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. 
Komponen keuangan  dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang 
menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar  disekolah bersama 
komponen-komponen lain. Dengan kata lain setiap  kegiatan yang dilakukan sekolah 
memerlukan biaya. 

 
Dengan melihat pernyataan di atas, bahwa dalam penyelenggaraan  pendidikan  memerlukan 

pembiayaan dan anggaran yang dapat menunjang akan  kelancaran pendidikan. Untuk mendapatkan 
proses pembiayaan dan anggaran  yang baik semua pihak yang terlibat dalam pendidikan 
bertanggung jawab dalam melaksanakan manajemen keuangan sekolahnya.  Dimana, manajemen 
keuangan pendidikan meliputi biaya langsung (direct cost) seperti biaya untuk sarana belajar, biaya 
transportasi, biaya gaji guru,  dll.  Serta  biaya tidak langsung (indirect cost) seperti biaya 
kesempatan pendidikan.   Dalam melaksanakan manajemen keuangan terdapat beberapa komponen 
yang   harus dilakukan yaitu adanya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi atau pengawasan.  

Menurut Zymelman (1975) menyatakan bahwa “  Pembiayaan pendidikan tidak hanya 
menyangkut analisis sumbersumber   dana, tetapi juga menyangkut penggunaan dana-dana secara 
efisien. Makin efisien sistem pendidikan, semakin kecil dana yang   diperlukan untuk pencapaian 
tujuan-tujuan pendidikan. Oleh karena itu  dengan pengelolaan dana secara baik akan membantu 
meningkatkan  efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Artinya dengan anggaran yang  tersedia dapat 
mencapai tujuan pendidikan yang lebih produktif, efektif,efisien dan relevan antara kebutuhan di 
bidang pendidikan dengan  pembangunan masyarakat (link and match). 
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Berdasarkan kutipan di atas, pembiayaan pendidikan merupakan sumber daya yang diterima 
dan akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dalam manajemen keuangan 
sekolah tidak hanya berupa penyediaan  dana tetapi juga penggunaan dan pertangung jawabannya. 
Manajemen keuangan dilaksanakan untuk mengkoordinasikan semua  sumber daya yang tersedia 
seperti sarana belajar, sistem pembelajaran siswa, gaji  guru, dll sehingga dapat berjalan dengan baik 
dan lancar sesuai dengan tujuan  pendidikan.  

Apabila unsur-unsur tersebut tidak terbiayai dan tidak terkondisikan dengan baik,  maka 
pencapaian tujuan pendidikan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.  Bertolak dari  pengertian, 
fungsi, dan komponen dari proses manajemen keuangan sekolah  tersebut diperlukan strategi 
pengelolaan yang efektif dan efisien dengan cara  adanya penyusunan anggaran sekolah.    

Anggaran sekolah merupakan  alat perencanaan dan pengendalian pendidikan di sekolah 
serta sebagai tolak ukur  keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah 
ditetapkan.  Selain itu juga, manfaat dari anggaran sekolah yaitu sebagai alat penaksir, alat   otorisasi 
pengeluaran dana, dan sebagai alat efisiensi.  Dari pernyataan di atas kita mendapatkan gambaran 
bahwa manajemen  keuangan dapat memberikan kontribusi terhadap mutu pendidikan. Salah satu 
dari   komponen keuangan pendidikan  yaitu  dana bantuan operasional sekolah  (BOS) yang  
diberikan dari pemerintah langsung yang dialokasikan untuk kebutuhan sekolah   atau manajemen 
sekolah guna meningkatkan kualitas pembelajaran sekolah. 

Adapun  dana BOS ( BOS dan BOS buku) dialokasikan  untuk komponen-komponen sebagai 
berikut:  

1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam penerimaan siswa baru 
2. Pembelian buku teks pelajaran dan buku referensi untuk dikoleksi  diperpustakaan 
3. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti: buku tulis, kapur tulis, pensil  bahan 

praktikum, buku induk siswa, dll. 
4. Pembiayaan kegiatan kesiswaan seperti: program pengayaan, kegiatan  Olah raga, 

kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, dll. 
5. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah, dan laporan hasil belajar 

siswa 
6. Pengembangan profesi guru 
7. Pembiayaan perawatan sekolah 
8. Pembiayaan langganan daya dan jasa seperti: listrik, air, telepon, dll. 
9. Pembiayaan honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan  honorer 

sekolah. 
10. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin. 
Dengan adanya penerimaan dana BOS untuk sekolah dasar di Kecamatan  Cikajang 

merupakan suatu langkah yang tepat bagi mereka. Karena dengan  adanya pengalokasian dana BOS 
di atas untuk sekolah-sekolah tersebut merasa  terbantu akan kondisi keuangan sekolahnya masing-
masing. Dalam tiga tahun  terakhir perkembangan pendidikan dan mutu pembelajaran yang ada di 
Kecamatan Cikajang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini  terlihat dari 
bertambahnya intansi sekolah dasar yang ada di Kecamatan Cikajang  baik itu swasta maupun negeri 
perkembangan dari tahun 2005 sampai 2007  sekolah dasar yang berdiri sudah mencapai 41 sekolah 
dasar dengan tenaga   kependidikan sebanyak 229 tenaga kependidikan yang berstatus PNS belum 
termasuk pada tenaga pendidik yang berstatus honorer, sukwan dan guru bantu. 

Permasalahan yang terkait  dengan dana bantuan operasional sekolah (BOS) adalah  
bagaimana efektivitas penggunaan dana BOS dalam menunjang penyelenggaraan sekolah.Oleh 
karena itu, penulis melakukan penelitian terhadap lembaga  pendidikan penerima BOS di tingkat SD   
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dan meneliti kontribusinya terhadap efektivitas manajemen  Sekolah Dasar Negeri (SDN)  di 
Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut. 

 
 
 
 

Rumusan Masalah. 
Rumusan masalah utama penelitian adalah “Pendanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

dan kontribusinya terhadap efektivitas manajemen  Sekolah Dasar Negeri (SDN)  di Kecamatan 
Cikajang Kabupaten Garut?” 

 
Kerangka Penelitian: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Metode Penelitian 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif - kuantitatif. Sedangkan 

teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian  ini yaitu  teknik penyebaran 
angket secara tertutup dilengkapi dengan studi dokumentasi atau wawancara. Lokasi penelitian ini 
adalah sekolah dasar yang berada di Kecamatan Cikajang  Kabupaten Garut. 
  Populasi adalah  kepala sekolah dasar negeri yang berjumlah 41 orang. Pengambilan Sampel 
mengggunakan total sampling artinya keseluruhan kepala sekolah yang berada di dilingkungan 
Kecamatan Cikajang  sebanyak 41 kepala sekolah. Pengolahan data menggunakan teknik korelasi 
product moment Pearson.  
 
 
Hasil  Penelitian 

  Hasil  uji normalitas distribusi data menunjukkan  bahwa  variabel  X dan variabela Y  
berdistribusi normal. Maka statistik yang digunakan untuk menganalisis korelasi 
menggunakan teknik analisis data parametrik. Dalam hal ini perhitungan menggunakan 
product moment dari pearson. Berdasarkan hasil perhitungan korelasi dengan bantuan 
microsoft excel 2007 diperoleh harga koefisien korelasi (rhitung) antara variabel X dan 
variabel Y dengan arah positif sebesar 0,9620. Apabila harga ini dikonsultasikan pada tolak 
ukur Sugiono (2006:18), maka korelasi ini berada pada tingkat interval (0,80-1,00), yaitu 
pengaruh yang sangat kuat. Hal ini dapat diartikan bahwa Pendanaan Bantuan Operasional 
Sekolah memiliki kontribusi yang sangat kuat dengan arah positif terhadap  efektivifitas 
manajemen Sekolah dasar (SD).  

Dana  BOS 

(Variabel X) 

Efektivitas 
Manajemen Sekolah 

(Variabel Y) 
 Perencanaan 

BOS 
 Pelaksanaan 

BOS 
 Evaluasi BOS 

• Kurikulum 
• Peserta Didik 
• Pendidik 
• Fasilitas sekolah 
• Pelayanan Khusus 
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Untuk membuktikan bahwa antara variabel X memiliki korelasi  yang sangat kuat 
dengan variabel Y. Maka perlu diuji signifikansinya, cara yang bisa dipergunakan adalah 
dengan melakukan Uji-t. Berdasarkan  hasil perhitungan (proses terlampir) diperoleh 
kesimpulan bahwa hasil dari  uji-t tersebut adalah sebesar 21,715. Koefisien korelasi dan 
daya  determinasi dianggap signifikan jika t-hitung > dari t tabel. Hasil  pengujian taraf 
signifikansi diperoleh t hitung = 21,715 dan t tabel dengan tingkat kepercayaan 95 % = 
2,021, maka t tabel < t hitung dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 
pengaruh yang signifikan antara variabel X (Pendanaan Bantuan Operasional Sekolah) 
dengan variabel Y (Efektivitas Manajemen Sekolah). 

Dengan diketahuinya harga koefisien korelasi dan signifikansi  korelasi korelasi, 
selanjutnya untuk melihat derajat hubungan antar  variabel maka dilakukan analisis 
koefisien determinasi dengan 
mengkuadratkan harga koefisien korelasi kemudian dikalikan 100%. Berdasarkan hasil 
perhitungan diperoleh harga koefisien determinasi sebesar 92,165%.  Artinya bahwa 
meningkat atau menurunnya Manajemen sekolah ditentukan oleh pendanaan Bantuan 
Operasional Sekolah  sebesar  92,16%, sementara sisanya sebesar 7,84% dipengaruhi 
oleh   variabel atau faktor yang lain. 

Rumus yang digunakan dalam analisis regresi adalah sebelumnya  harus dicari 
harga-harga yang diperlukan dalam persamaan tersebut yaitu harga a dan b. Dari hasil 
perhitungan dengan bantuan  Program excel 2007,  diperoleh  hasil  sebagai berikut:  harga 
a sebesar 1,290  dan harga 
b= sebesar 0,803 Setelah diketahui harga a dan b maka didapat persamaan  sebagai 
berikut:  
       y∧ = 1,290 + 0,803 x 

 
Dari persamaan regresi tersebut dapat diartikan bahwa setiap adaperubahan satu 

unit pada variabel X maka akan berpengaruh terhadap   perubahan variabel Y sebesar 
0,803. 

 
Dengan adanya hasil perhitungan di atas menggambarkan bahwa dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) telah berhasil memberikan dampak atau kontribusi yang sangat 
kuat terhadap Efektivitas Manajemen Sekolah.  Bantuan Operasional Sekolah menjadi  
salah  satu  faktor  utama dalam meningkatkan efektivitas manajemen sekolah, hal ini 
terbukti dari 92,16%  manajemen sekolah dipengaruhi oleh  Bantuan operasional Sekolah 
dan sisanya 7,84% dipengaruhi oleh faktor lain. 

 
Pembahasan 

Penelitian ini menemukan bahwa  terdapat korelasi yang sangat tinggi antara dana BOS 
dengan  efektifitas manajemen sekolah yaitu sebesar  0,96  dan koefisiensi determinasi  
sebesar 92,165%. Sekilas temuan ini mencengangkan, karena mendekati angka 1. Bisa 
dikatakan sekolah  bisa hidup dengan dana BOS tanpa perlu sumber lainnya.  Akan tetapi  
penjelasan  berikut mungkin dapat  menjelaskan fenomena ini. 
1. Operasional penyelenggaraan sekolah dasar  semula sebagian besar  memang 

mengandalkan iuran atau BP3 dari orang tua siswa. Apabila kita amati dari berbagai 
kasus di sekolah ternyata banyak sekolah yang mengalami kesulitan dalam 
menghimpun dana dari masyarakat ini. Bisa dikatakan dana masyarakat ini sifatnya 
naik turuan atau fluktuatif. Namun setelah turunya program BOS maka kelancaran 
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penyelenggaraaan sekolah menjadi lebih baik. Disini ada kepastian tentang dana yang 
dibutuhkan dan  sekolah dapat  menganggarkan kebutuhan sekolah dan membiayainya 
dari dana BOS.  Oleh karena itu dengan dukungan dana BOS kepala sekolah merasa 
terjamin dalam membiayai program sekolahnya seperti untuk pelaksanaan kurikulum, 
mengembangkan peserta didik,  membiayai program pengembangan guru,  pengadaan 
ATK dan fasilitas sekolah,  dan memberikan layanan khusus kepada siswa yang tidak 
mampu. 

2. Block Grant (BOS) dikucurkan langsung dari pemerintah pusat kepada rekening 
sekolah masing-masing sehingga diharapkan pencairannya tidak memakan birokrasi 
yang panjang dan kecenderungannya menyusut. Dengan model ini keterjaminan  dana 
Bos untuk tiap sekolah relatif utuh sehingga Kepala sekolah  tidak perlu khawatir 
banyak potongan yang akan mengganggu pembiayaan program sekolahnya. Artinya 
hampir semua program yang dibuat sekolah dapat dibiayai karena sekolah telah 
menyusun APBS sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah. Namun jangan lupa 
aspek transparansi dan kejujuran perlu diperhatikan dan dijaga oleh masing-masing 
sekolah, karena BOS ini amanah. 

3. Untuk kasus sekolah SD  Kec. Cikajang nampaknya belum muncul keluhan-keluhan 
terkait dengan model blok grant ini, meski daerah lain ada yang merasa terbelenggu 
dengan model ini karena tidak mengikutsertakan dana masyarakat terkait  ditetapkan 
Peraturan pemerintah NO 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan bagi 
pendidikan dasar yang melarang sekolah memungut dana DSP dan SPP dari 
masyarakat.    
Apabila kita cermati berdasarkan realitanya sekolah dapat memperoleh  sumber dana 

lainnya  selain bersumber  dari pemerintah misalnya menghimpun dana dari swasta atau 
dunia industri (perusahaan) lewat corporate social responsibilities (CSR) dan   menjadi 
sumber daya yang penting bagi penyelenggaran sekolah. Bila semua kebutuhan biaya 
terpenuhi kepala sekolah tinggal fokus pada peningkatan mutu sekolah, meski masih 
banyak kepala sekolah yang masih belum mampu menyusun program dan 
mengimplementasikan dengan lebih baik sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Pihak 
komite sekolah dapat dijadikan partner yang terpercaya  untuk membantu pembiayaan 
sekolah  dengan mencarikan dana dari pihak lainnya.  

 
Kesimpulan dan Saran 
Berdasarkan temuan penelitian dan  diskusi diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Keterjaminan  biaya penyelenggaraan sekolah oleh pemerintah menjadi faktor 

keberhasilan manajemen sekolah. Di sekolah banyak sumber daya mulai dari peserta 
didik, tenaga pendidik dan kependidikan, fasilitas sekolah,  dan pelayanan khusus bagi 
peserta didik akan dipengaruhi oleh ketersediaan dana.  Dengan adanya BOS sekolah 
dapat fokus pada masalah edukatif karena  masalah dana disediakan oleh pemerintah 
lewat program BOS. 

2. Kondisi sekolah di kec.Cikajang  belum memiliki keluhan terhadap model BOS untuk 
penyelenggaraan sekolah. Hal ini disebabkan kepala sekolah di daerah (urban)  dapat 
menggunakan dana sesuai dengan alokasi biaya yang tersedia. 

3.  Pemerintah sebagai regulator dan bahkan fasilitator dalam pendanaan pendidikan 
sudah selayaknya  memperhatikan pembiayaan pendidikan. Pembiayaan  pendidikan 
yang berkelanjutan dan berkeadilan  bagi peningkatan sumber daya manusia Indonesia  
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tidak dapat ditawar-tawar lagi. BOS hanya merupakan salah satu model hibah dari 
pemerintah pusat dan tentunya  perlu  terus didampingi oleh dana propinsi dan 
kabupaten/kota. Model ini  tetap menjadi determinan keberlangsungan pendidikan 
dasar. Karena sekolah tidak memiliki sumber lain selain dari Hibah tersebut. 

4.  Sekolah sebagai lembaga penerima amanah untuk menggunakan dana sesuai dengan 
rambu-rambu BOS seyogyanya  dapat mempertanggung jawabkannya dengan sebaik-
baiknya. jangan sampai penggunaan BOS ini tidak sesuai program dan rambu-rambu 
BOS atau bahkan bocor dan menyimpang tidak karuan. 
Secara konseptual  temuan ini sejalan dengan  konsep bahwa biaya berkontribusi pada 

peningkatan mutu sekolah. Apabila tidak ada biaya tidak mungkin   tujuan mutu pendidikan 
tercapai dengan efektif dan efisien. Untuk penelitian selanjutnya perlu dilakukan model 
audit bagi sekolah penerima BOS sehingga  semua pihak dapat mengawasi jalannya BOS  
di sekolah karena disinyalir yang tahu persis BOS itu hanya kepala sekolah sementara 
pihak lainnya seperti pengawas kurang mendapat tempat untuk memantau BOS ini.  
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PEMBELAJARAN WIRAUSAHA MANDIRI BIDANG FASHION DI JAWA 
BARAT 

Oleh: H. ASEP SETIADI HUSEN 
 

A. ABSTRACT 
 

 After the Indonesian nation got the monetary crisis, and followed with the melting of  
the most conglomerate businesses, hence the government starts to realizes the importance 
of moving economics through the sectors of middle and small businesses, this awareness 
also felt by the wide public which wishing the addition of family income through 
businesses done everyday. This research aim to find correct ways in learning recognition, 
motivation and training of adult learners consist of household mothers and female 
adolescent, so that they can do self-supporting entrepreneurs of area fashion to obtain 
perquisite. 

Qualitative research approach as investigation process of education problem based on 
creation of fully  descriptive picture, comprehensive and holistic. Research subject is 90 
distributors as training participants , who are the serious and consistens members in 
learning and doing self-supporting entrepreneurs from the overall of 897 participants of the 
previouses recognition study of self-supporting entrepreneurs. Data source is all distributor 
training participant and the study activities, while data collecting techniques is done with 
observation of active participation, interview , and documentation 

The execution of recognition study of self-supporting entrepreneurs of 
study. 

Multi-Level 
Selling

The Recognition study and training of self-supporting entrepreneurs distributor of 
MLS fashion is realized by already happened a positive interaction among 
mentors/facilitators with members of learning, and a strong of motivation from the mentors, 
so the  improvement of the members  knowledge, skill and attitude occurred. Therefore is 
required the stronger support from the Ministry of Trade, The Ministry of Manpower, UPI 
and the producer companies of the fashion complement to consistent in assisting the 

 fashion is done in various areas in West Java. Study is started with preparation of 
event of that is specifying situation of location, consumption, determination and setting 
study room, learning aids ( audio-visual), transportation, recreation facility, presents and 
appreciation. Socialization to public in the form of sale of event ticket  is especially 
designed  for participant candidates. At the event is continued with presentation of MLS 
Fashion business, motivation, fashion show, quiz & reward, and finished with selling & 
recruiting.While in the distributors training, the learning subjects is consist of the types of 
income from having entrepreneurs, self-supporting entrepreneurs system of MLS Fashion, 
selling strategy, recruitment of new members, product knowledge with include  study tour 
to the factory, outlet management, and giving the tips to be the coach. For reference which 
more concrete in succeeding the MLS Fashion studying programs, researcher pays a visit to 
a company in Penang Island Malaysia as  the producer of accessories for fashion 
complement which  using the Multi-Level Selling business system.  
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activities of self-supporting entrepreneurs of household mothers and female adolescent that 
can give the real contribution to improve the public economics. 

 
 

B. Latar Belakang Penelitian 
Kewirausahaan saat sekarang banyak menjadi perbincangan berbagai kalangan. 

Kenyataan ini dipicu oleh gejala keruntuhan usaha-usaha konglomerasi pada era tahun 
1997-1998. Bergugurannya bisnis konglomerasi yang sebelumnya dianggap sebagai 
lokomotif perekonomian nasional, disebabkan ketidakmampuannya dalam bertahan 
menghadapi krisis keuangan, khususnya lilitan utang luar negeri. Kondisi ini telah 
menyadarkan pemerintah dan masyarakat, untuk mulai mempertimbangkan model usaha 
lain, yang sepanjang masa krisis justru menunjukkan ketahanannya terhadap krisis yang 
dihadapi. 

 Fakta menunjukkan bahwa dunia kewirausahaan telah banyak membantu 
menyediakan lapangan kerja, setelah pemerintah kurang maksimal mendorong kondusifnya 
iklim investasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Sri Adi Ningsih dalam seminar 
mengenai “Regulasi dalam revitalisasi UKM Indonesia” di Bali, yang diselenggarakan pada 
tahun 2004 bahwa:  
Peranan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam perekonomian Indonesia pada dasarnya 
sudah besar sejak dulu. Namun demikian, sejak krisis ekonomi melanda Indonesia, peranan 
UKM meningkat dengan tajam. Data dari Biro Pusat Statistik (BPS). menunjukkan bahwa 
persentase jumlah UKM dibandingkan total perusahaan pada tahun 2001 adalah sebesar 
99,9%. Pada tahun yang sama, jumlah tenaga kerja yang terserap oleh sektor ini mencapai 
99,4% dari total tenaga kerja. Demikian juga sumbangannya pada Produk Domestik Bruto 
(PDB) juga besar, lebih dari separuh ekonomi kita didukung oleh produksi dari UKM 
(59,3%). Data-data tersebut menunjukkan bahwa peranan UKM dalam perekonomian 
Indonesia adalah sentral dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan menghasilkan output. 
(Sri Adi Ningsih ,2004: 1) 

 Lebih lanjut Sri Adiningsih mengemukakan, “meskipun peranan UKM dalam 
perekonomian Indonesia adalah sentral, namun kebijakan pemerintah maupun pengaturan 
yang mendukungnya sampai sekarang dirasa belum maksimal”. (2004: 1).  

 Perhatian terhadap dunia kewirausahaan khususnya bagi para pengusaha kecil dan 
menengah ibarat sisi kebijakan yang hampir terlupakan dari perhatian pemerintah, banyak 
usaha kecil dan menengah berjalan sendiri dengan tanpa dukungan kebijakan politis, 
maupun teknis, seperti kebijakan yang lebih tegas untuk mendukung usaha kecil dan 
menengah. Kenyataan lain yang memperkuat fakta kurangnya bantuan dan dukungan 
pemerintah terhadap usaha kecil dan menengah, di antaranya alokasi bantuan permodalan  
yang relatif jauh sangat kecil dibandingkan bantuan permodalan pemerintah terhadap usaha 
besar dan konglomerasi. Pada akhirnya, pola kebijakan pertumbuhan ekonomi dengan 
mengedepankan dan memprioritaskan usaha-usaha besar ini terkoreksi dengan krisis yang 
terjadi, dan pemerintah mulai menyadari pentingnya usaha kecil dan menengah dalam 
menyangga stabilitas perekonomian nasional, khususnya dalam membantu menyerap 
tenaga kerja produktif yang tidak tertampung pada sektor usaha besar. 
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 Kepentingan terhadap perlunya menggerakkan perekonomian melalui usaha sektor 
kecil dan menengah tidak saja disadari oleh pemerintah, namun juga secara real disadari 
oleh masyarakat luas yang menginginkan adanya penambahan pendapatan melalui usaha 
yang dikerjakan sehari-hari. Oleh karenanya, usaha sektor kecil dan menengah tidak akan 
pernah mengalami kelumpuhan dan senantiasa dinamis, karena pada dasarnya akan selalu 
bersentuhan dengan kepentingan masyarakat luas.   

 Di antara ketiga sektor usaha yang secara mudah masyarakat luas dapat terlibat, 
adalah sektor usaha perdagangan. Seperti jenis usaha lainnya, usaha di bidang perdagangan 
merupakan jenis bisnis yang tidak terlepas dari perlunya ketersediaan permodalan usaha. 
Pengusaha akan memerlukan modal untuk menyediakan stok barang yang akan dijualnya, 
di samping itu, usaha perdagangan akan memerlukan biaya operasional untuk 
menggerakkan bisnis semacam ini. Permodalan yang kerap menjadi permasalahan seorang 
calon pengusaha terjun ke dunia bisnis ini, dicermati oleh pengusaha yang memiliki modal 
yang lebih besar, dengan menyediakan pola bisnis yang memungkinkan seorang pebisnis 
pemula untuk mulai berkiprah menjalankan usahanya.  

 Salah satu model yang dikembangkan untuk mengatasi hambatan permodalan ini, 
adalah dengan menerapkan model bisnis Multi-level selling. Model ini merupakan salah 
satu bentuk bisnis yang melibatkan banyak tingkatan  jaring penjualan. Multi-level selling 
pada mulanya ditujukan untuk memotong biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk 
mendistribusikan produk, mulai dari barang keluar dari pabrik memasuki tingkat distributor 
tingkat 1 (distributor  nasional), distributor tingkat 2 (propinsi), distributor tingkat 3 
(kota/Kabupaten), hingga distributor tingkat yang lebih rendah lagi seperti agen, dan 
pengecer.  

 Bisnis semacam ini, pada umumnya menarik perhatian para pelaku bisnis yang 
menghendaki tambahan penghasilan atau penghasilan yang lebih besar dan di sisi lain 
merupakan langkah untuk belajar mengembangkan kemampuan dalam mengasah 
kemampuan di bidang  kewirausahaan. Langsung maupun tidak langsung, usaha yang 
melibatkan masyarakat luas, telah mendorong para anggota masyarakat yang sebelumnya 
dianggap kurang produktif menjadi aktif dalam menggerakkan roda perekonomian.  

 Terdapat berbagai perusahaan fabrikan produk-produk fashion tas dan aksesoris 
dengan model-model masa kini dari dalam dan luar negeri,  yang banyak melibatkan para 
anggota masyarakat untuk ikut terjun ke dalam dunia bisnis dengan cara multi-level selling. 
Melalui cara-cara pemasarannya berupa pembelajaran dengan presentasi, pagelaran fashion, 
pelatihan member distributor, peningkatan motivasi, kepemimpinan, termasuk program 
diskon yang digelar hingga ke berbagai wilayah di Indonesia. Jajaran manajemen 
perusahaan ini  bekerja sama dengan peneliti mencoba menyebarkan perspektif baru bagi 
pada para calon-calon wirausahawan yang kebanyakan terdiri dari ibu rumah tangga dan 
remaja puteri untuk secara tidak ragu-ragu terjun sebagai wirausahawan.  

 Model bisnis multi-level selling sebenarnya memiliki esensi yang agak  berbeda 
dengan konsep usaha lainnya, yaitu adanya pengembangkan tangan-tangan distribusi dari 
suatu perusahaan. Bisnis multi-level selling menawarkan  pendekatan berbeda 
dibandingkan pola distributor konvensional sebagaimana dikenal sebelumnya. Proses 
distribusi yang melibatkan jaring konsumen pengguna, kedalam suatu pola multi tingkatan  
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dan hubungan kerjasama/saling membantu di antara distributor,  pada akhirnya konsumen 
sendiri akan menerima keuntungan dari aktivitas yang mereka lakukan. 

 Ditinjau dari perspektif pendekatan disiplin ilmu pendidikan, model pemasaran 
yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, merupakan suatu proses pembelajaran bagi 
masyarakat luas yang ingin mendapatkan manfaat secara ekonomis, sekaligus pengalaman 
pembelajaran. Masyarakat mendapatkan pengalaman pembelajaran secara teoritis yang 
diperoleh melalui pengarahan dari para mentor atau fasilitator dan motivator bisnis, 
sementara dari sisi praktek, para ibu rumah tangga dan remaja puteri bersentuhan langsung 
dengan kegiatan penjualan dan distribusi barang karena mereka secara langsung 
berinteraksi dengan sesama konsumen.  

Pemilihan PT. Turati Putera Persada produsen pelengkap busana tas dan aksesoris 
sebagai partner dan  Zhulian International produsen pelengkap busana aksesoris berlapis 
emas 24 karat sebagai referensi praktis dalam penelitian ini, karena perusahaan-perusahaan  
ini mempunyai pabrik sendiri untuk membuat produk-produk  pelengkap busana. Di 
karenakan kedua perusahaan ini merupakan  fabrikan , diharapkan bisa mengantisipasi 
kebutuhan produk (demand) sehingga tidak akan mengalami kesulitan dalam pengadaannya 
(supply). Sedangkan kebanyakan perusahaan-perusahaan lain yang berbisnis barang-barang 
sejenis pada umumnya hanya merupakan perusahaan dagang (trader) saja. 

 
C. Pertanyaan Penelitian 

Penyebarluasan semangat kewirausahaan di Indonesia pada saat ini tidak saja menjadi 
tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi kepentingan bersama semua pihak. Prakarsa 
penyebarluasan semangat kewirausahaan melalui usaha kecil dan menengah dalam 
penelitian ini, ditempuh oleh team mentor yang memberikan motivasi kepada masyarakat 
yang berminat terjun ke dalam dunia kewirausahaan. Berdasarkan pengamatan peneliti, 
mayoritas kegiatan usaha multi-level selling yang digalang oleh produsen tas dan aksesoris, 
banyak diikuti kaum ibu, dan remaja putri. Permasalahan yang hendak disorot dengan 
pertanyaan penelitian ini, adalah: 

(1). Bagaimana upaya para  mentor mendorong semangat pengenalan dan pelatihan 
kewirausahaan masyarakat, khususnya kaum ibu rumah tangga dan remaja putri 
untuk mendapatkan penghasilan tambahan? 

(2). Bagaimana konsep dan praktek pembelajaran kewirausahaan yang disampaikan 
oleh para  mentor kepada warga belajar orang dewasa guna menunjang 
efektifitas penjualan produk  fashion tas dan aksesoris? 

(3). Bagaimana melihat upaya pemotivasian para mentor/fasilitator  kepada kaum 
ibu rumah tangga dan remaja putri ditinjau dari aspek pembelajaran orang 
dewasa, khususnya dalam disiplin bidang kewirausahaan? 

(4). Hambatan-hambatan apa saja yang ditemui para mentor/fasilitator  dalam 
menyampaikan pembelajaran kewirausahaan kepada kaum ibu rumah tangga 
dan remaja putri, sebagai bagian dari proses pembelajaran orang dewasa 
(andragogi)? 

(5). Bagaimana gambaran usaha para ibu rumah tangga dan remaja putri sebagai 
penjual dan member multi-level selling produk tas dan aksesoris sebagai bentuk 
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hasil pembelajaran dan pemotivasian para mentor/fasilitator dalam menjalankan 
usaha dibidang perdagangan, khususnya melalui metoda multi-level selling? 

 
D. Tujuan Penelitian 
 Tujuan dari penelitian ini adalah: 

(1). Untuk mendapatkan gambaran mengenai upaya para mentor bisnis fashion tas 
dan aksesoris dalam  mendorong semangat kewirausahaan masyarakat, 
khususnya kaum perempuan yang terdiri dari para ibu rumah tangga dan remaja 
putri untuk mendapatkan penghasilan tambahan. 

(2). Untuk menganalisis konsep dan praktek pembelajaran kewirausahaan yang 
disampaikan oleh para mentor kepada warga belajar orang dewasa guna 
menunjang menunjang efektifitas  penjualan produk tas dan aksesoris. 

(3). Untuk mendapatkan data informasi dan kemudian menganalisis upaya 
pemotivasian para mentor/fasilitator kepada kaum ibu rumah tangga dan remaja 
putri ditinjau dari aspek pembelajaran orang dewasa, khususnya dalam disiplin 
bidang kewirausahaan. 

(4). Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai hambatan-hambatan yang 
ditemui para mentor/fasilitator dalam menyampaikan pembelajaran 
kewirausahaan kepada kaum ibu rumah tangga dan remaja putri, sebagai bagian 
dari proses pembelajaran orang dewasa (andragogi). 

(5). Untuk mendapatkan gambaran upaya para ibu rumah tangga dan remaja putri 
sebagai member multi-level selling produk tas dan aksesoris sebagai bentuk 
hasil pembelajaran dan pemotivasian para mentor/fasilitator dalam menjalankan 
usaha dibidang perdagangan, khususnya melalui metoda multi-level selling. 

 

E. Metoda Penelitian 
  Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan 
metode deskriptif untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, 
faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang 
diselidiki. Dengan  demikian tujuan pemilihan pendekatan kualitatif ini dimaksudkan untuk 
mengumpulkan data dan membahas permasalahan kegiatan pendidikan orang dewasa 
berupa penyebar luasan pengetahuan, semangat, sikap dan keterampilan dibidang 
kewirausahaan, khususnya bidang multi-level selling.  
  Penelitian ini di titik beratkan pada kegiatan perencanaan, proses pembelajaran, dan 
evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh para mentor dalam memotivasi warga belajar 
untuk memiliki jiwa kewirausahaan. Bahkan lebih jauh keterlibatan peneliti sebagai 
instrumen penelitian telah dilaksanakan dalam penelitian ini, sehingga peneliti 
mengidentifikasikan diri dan bersatu rasa dengan subyeknya sehingga dapat mengerti 
mereka dengan menggunakan kerangka berpikir mereka sendiri. 
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  Lokasi penelitian dilaksanakan di beberapa tempat di Jawa Barat  yaitu di Kota 
Bandung ,Kab.Subang, Kab.Karawang, Kab.Purwakarta, Kab.Garut,  Kab.Sukabumi dan di 
luar Jawa barat sebagai pelengkap dilaksanakan di Kota Mataram NTB, Cilacap Jateng dan 
Kota Medan  Sumatera Utara.  
  Untuk mendukung proses dan memperkaya  hasil penelitian ,serta untuk menambah 
wawasan dan khasanah dalam bisnis, peneliti sengaja mengajak member jaringan wirausaha 
ini melakukan studi-tour ke pabrik tas dan aksesoris di Jakarta, dan peneliti sendiri 
meninjau pabrik/kilang perusahaan yang sudah maju pesat dalam menjalankan  wirausaha 
multi-level selling   yaitu ke Perusahaan International Zhulian di negara bagian Penang  
Malaysia. Penelitian ini memerlukan waktu yang cukup lama yaitu pada rentang waktu 
tahun 2003 s/d 2007. 
  Adapun variabel yang dipilih untuk dianalisis adalah variabel latar belakang status 
sosial ekonomi keluarga, motivasi, pendidikan, latar belakang mentor (sumber belajar), 
konsep dan pendekatan yang dilaksanakan memberikan pembelajaran kepada masyarakat 
khususnya kaum ibu & remaja putri. 
  Untuk mendukung proses dan memperkaya  hasil penelitian ,serta untuk menambah 
wawasan dan khasanah dalam bisnis, peneliti sengaja mengajak member jaringan wirausaha 
ini melakukan studi-tour ke pabrik tas dan aksesoris di Jakarta, dan peneliti sendiri 
meninjau pabrik/kilang perusahaan yang sudah maju pesat dalam menjalankan  wirausaha 
multi-level selling  yaitu ke Perusahaan International Zhulian di negara bagian Penang  
Malaysia. 
 

1. Teknik Pengumpulan Data 
  Penelitian dengan pendekatan kualitatif, mendapatkan  data dan informasi 
lapangan setelah ditarik makna dan konsepnya, disajikan dalam bentuk kata verbal, 
bukan dalam bentuk angka. Data dalam bentuk kata verbal sering muncul dalam kata 
yang berbeda dengan maksud sama, atau sebaliknya. Terdapat  juga   kalimat panjang 
lebar, singkat, dan banyak lagi ragamnya. Data kata verbal yang beragam tersebut  
diolah  menjadi ringkas dan sistematis. Pengolahan tersebut mulai dari menuliskan 
hasil observasi, wawancara, rekaman, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, dan 
menyajikan. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini langsung diikuti 
dengan pekerjaan menuliskan, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, dan menyajikan 
dan hal tersebut disebut dengan analisis selama pengumpulan data. 
  Teknik untuk pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung berupa 
observasi partisipasi aktif, teknik wawancara bebas dan studi dokumentasi. Dengan 
teknik pengumpulan data seperti ini maka data yang didapat valid dan reliabel, 
sehingga sangat mendukung hasil penelitian.  Pengamatan pada observasi partisipasi 
aktif  dan Indepth interview (wawancara mendalam)  memainkan peranan besar dalam 
penelitian ini, oleh sebab itu dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan 
terbuka (berupa interview guide), sehingga memberikan kesempatan lebih luas 
kepada informan untuk memahami maksud wawancara, dan interviewer dapat 
memperoleh data secara lebih lengkap. Hal-hal yang ditanyakan dalam wawancara 
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pada penelitian ini antara lain meliputi pengalaman, pendapat, perasaan dan 
pengetahuan, isi wawancara terdokumentasi dalam bentuk film hidup. 
  Sesuai dengan keperluan dan jenis data yang diharapkan maka teknik dalam 
pengumpulan data didukung pula dengan studi dokumentasi, yaitu studi atau teknik 
pengumpulan data dengan cara memperoleh atau mengumpulkan data-data, buku-
buku, media cetak dan media elektronik yang berhubungan dengan konsep dan 
permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini data 
gambar/brosur/leaflet/Pengumuman/undangan serta penggunaan hasil camera berupa 
foto-foto yang cukup banyak ada di lampiran, dan film hidup dalam CD lebih 
menggambarkan situasi naturalistik yang otentik dan menunjukan data penelitian 
yang lebih meyakinkan. 
  Didalam penelitian ini penggunaan data kebanyakan dari hasil observasi 
partisipasi aktif , karena data ini berupa deskripsi faktual, cermat dan terinci 
mengenai keadaan lapangan.  
  Adapun aspek-aspek yang diamati dalam pelaksanaan observasi partisipasi aktif 
adalah: 
(1). Ruang (tempat) dalam hal ini aspek fisiknya 
(2). Pelaku, yaitu semua orang yang terlibat dalam situasi 
(3). Kegiatan, yaitu yang dilakukan semua orang dalam situasi itu 
(4). Perbuatan, tindakan-tindakan tertentu 
(5). Objek, yaitu benda-benda yang terdapat di tempat itu 
(6). Kejadian atau peristiwa, atau rangkaian kegiatan 
(7). Waktu, urutan kegiatan 
(8). Tujuan, apa yang ingin dicapai orang, makna perbuatan orang 
(9). Perasaan, emosi yang dirasakan dan dinyatakan. 
 
2. Teknik Pengolahan Data 
  Penelitian ini menggunakan pengujian keabsahan data dengan teknik perguliran 
dan triangulasi.  
Teknik perguliran dilakukan dengan langkah pertama yang ditempuh adalah menemui 
informan pertama, baik informan perorangan maupun kelompok, informasi dari 
informan tersebut  merupakan data satu. Data satu dari informan pertama digulirkan 
ke informan kedua untuk mendapatkan data kedua. Informasi kedua digulirkan ke 
informan ketiga untuk memperoleh data ketiga dan seterusnya. Data yang diperoleh 
dari informan terkahir digulirkan lagi ke-informan pertama untuk mencocokan data 
yang diperoleh dari informan-informan sebelumnya. 
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Diagram perguliran dan triangulasi data 
 Keterangan: 
    Jalur Wawancara 

  Jalur Cek silang data dan informasi 
   
    Hasil pengguliran data tersebut, selanjutnya dilakukan triangulasi. Teknik 
triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 
yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 
terhadap data itu. Moleong (2000:178)  membedakan empat macam triangulasi 
sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, 
penyidik dan teori. 

Pendekatan Kualitatif  

Wawancara Observasi Dokumen  

Pengumpulan dan Pengolahan data 

Data  dan Fakta II Data  dan Fakta III 

Peneliti Sebagai 
Informan I 

Data  dan Fakta I 

Informan II 
 Mentor /Fasilitator 

Informan III 
Warga Belajar 

Peneliti 
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  Dalam penelitian ini, pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan teknik 
triangulasi dengan memanfaatkan penggunaan sumber. Hal ini dapat dicapai dengan 
dengan jalan:  
(1). membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; 
(2). membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang 

dikatakannya secara pribadi;  
(3). membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan 

apa yang dikatakannya sepanjang waktu;  
(4). membandingkan keadaan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang;  
(5). membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan 

(Moleong, 2000:178). 
  Adapun operasionalisasi di lapangan teknik ini adalah dilakukan dengan cara 
mengadakan check antara data pertama dengan data kedua, recheck antara data kedua 
dan data ketiga, serta cross check data ketiga dengan data pertama, dengan cara: 
(1). Membandingkan fakta di lapangan dengan data hasil wawancara; 
(2). Membandingkan data hasil wawancara dengan isu dokumen yang saling 

berkaitan; 
(3). Mengecek keabsahan data yang diberikan antara informan-informan yang 

datanya saling berkaitan 
 
3. Penafsiran Data 
  Dalam penelitian ini, penafsiran data dilakukan berdasarkan data, fakta dan 
informasi yang telah diklasifikasikan berdasarkan kategori yang ada. Data, fakta dan 
infromasi yang telah dikumpulkan, dihubungkan dan diuji dengan kategori yang 
ditetapkan. Kemudian data yang telah dikumpulkan tersebut diolah dan 
diinterpretasikan secara kualitatif dengan maksud menjawab masalah penelitian. Data 
tersebut ditafsirkan menjadi kategori-kategori yang berarti menjadi bagian dari teori 
atau mendukung teori yang diformulasikan secara deskriptif, lalu ditarik kesimpulan 
yang merupakan jawaban terhadap masalah penelitian. 
 

F. Pembahasan dan Hasil penelitian 
1. Pendekatan Pembelajaran untuk Pengenalan Kewirausahaan 
  Proses pembelajaran yang dilaksanakan mengacu kepada konsep yang 
menuturkan bahwa belajar adalah pengetahuan yang diperoleh melalui observasi dan 
studi, untuk menghasilkan atau memodifikasi sikap atau tingkah laku seseorang. Satu 
hal penting dalam prinsip-prinsip belajar yang  selalu diperhatikan oleh peneliti dan 
mentor lainnya adalah  adanya pemberian atau penggunaan ‘penguatan positif’ yaitu 
dengan memperhatikan hal-hal seperti:  

(1) Membelajarkan dengan sungguh-sungguh, benar dan tepat sasaran   
(2) Dapat difahami oleh warga belajar sebagai hal  yang nyata dan bisa 

dilihat serta dirasakan langsung dan   
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(3) Ketrampilan-ketrampilan baru yang didapatkan di tempat belajar. 
Pembelajaran yang diberikan fasilitator / mentor kepada para peserta 
dilaksanakan dengan tidak  mendominasi kelompok kelas. Fasilitator 
mengupayakan agar individu warga belajar diajak berdiskusi untuk 
mampu menemukan alternatif-alternatif untuk mengembangkan solusi, 
dan alternatif terbaik dalam memecahkan persoalan bagaimana menjual 
produk melalui mekanisme penciptaan pasar dengan model penjualan 
berjenjang. 

 
2. Persiapan Pelaksanaan Pembelajaran Pengenalan dan Pelatihan 

Wirausaha  Mandiri MLS Fashion 
  Dalam proses belajar mengajar (pembelajaran) perlu diciptakan situasi belajar 
mengajar dimana di perlukan beberapa unsur (komponen) yang menunjangnya antara 
lain: 

(1) Masukan Sarana (Instrumental Input) 
Masukan sarana merupakan penunjang proses pembelajaran yang di 
antaranya yaitu tujuan program, kurikulum, pendidik (mentor, tutor, 
pelatih, instruktur, fasilitator, tenaga kependidikan lainnya), tenaga 
pengelola program, media, fasilitas, biaya, dan pengelolaan program. 

(2) Masukan Mentah (Raw Input) 
Warga belajar dengan berbagai karakteristik yang dimilikinya. Termasuk 
ciri-ciri yang berhubungan dengan faktor internal meliputi struktur 
kognitif, pengalaman, sikap, minat, keterampilan, kebutuhan belajar, 
aspirasi dan sebagainya serta ciri-ciri yang berhubungan dengan faktor 
eksternal seperti keadaan keluarga dalam segi ekonomi, pendidikan, 
status sosial, biaya dan sarana belajar, serta cara dan kebiasaan belajar.  

(3) Masukan Lingkungan (Enviromental Input) 
Yaitu faktor lingkungan yang menunjang atau mendorong berjalannya 
program pendidikan, meliputi motivasi dari keluarga, teman, sebagainya. 

(4) Proses 
Proses pembelajaran dilakukan oleh tutor berupa pelatihan, penyuluhan, 
yang bersifat interaktif dan fleksibel. 

(5) Keluaran (Output) 
Seperti yang di harapkan dari setiap proses pembelajaran, hasil 
merupakan aspek yang sangat di harapkan. Dari pelatihan ini, tutor 
mengharapkan warga belajar mendapatkan wawasan tentang wirausaha 
dan segala aspeknya.  

(6) Masukan lain (Other Input) 
Adanya daya dukung lain yang memungkinkan para peserta didik dan 
lulusan dapat menggunakan kemampuan yang telah dimiliki untuk 
kemajuan kehidupannya.Masukan lain ini meliputi dana atau modal, 
lapangan kerja/usaha, informasi, alat, dan fasilitas, pemasaran, paguyuban 
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peserta didik (warga belajar), latihan lanjutan, bantuan eksternal, dan lain-
lain yang dilaksanakan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan 

(7) Pengaruh (Impact) 
Hal ini menyangkut hasil yang dicapai oleh peserta didik dan lulusan 
meliputi perubahan taraf hidup, yang ditandai dengan perolehan atau 
peningkatan pendapatan, kesehatan dan penampilan diri, 
mengikutsertakan orang lain dalam memanfaatkan hasil belajar yang telah 
ia miliki, serta peningkatan partisipasinya dalam kegiatan sosial dan 
pembangunan masyarakat, baik partisipasi buah pikiran, tenaga, harta 
benda dan dana 

 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hubungan Fungsional Antara Komponen komponen  

   pada Proses Pembelajaran Suatu Program Pelatihan (Sudjana,H.D.1991:32) 
 

  Tahap persiapan mencakup pokok-pokok  berikut yang harus di sempurnakan 
sebelum setiap acara dimulai a.l.:  Situasi lokasi , Konsumsi, Ruangan, Pembelajaran, 
keperluan alat-alat bantu (Audio-visual), transportasi, undangan-undangan untuk para 
peserta, manajemen pembelajaran, fasilitas rekreasi , Hadiah- hadiah dan 
penghargaan, dan Catatan kegiatan harian.  
  Untuk tercapainya kesuksesan pembelajaran, satu hal yang harus menjadi 
pokok perhatian adalah ruangan belajar. Dengan jumlah peserta yang cukup banyak, 
setting ruangan haruslah memadai. Penyusunan tempat duduk warga belajar harus 
disiasati sedemikian rupa agar  semua peserta dapat mengikuti proses pembelajaran 
dengan baik. 
 

Masukan 
 

Masukan sarana Masukan lain 

proses Keluaran
 

Masukan 
mentah 

Pengaruh

 

Masukan 
Lingkungan 
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3. Proses Pembelajaran Pengenalan Kewirausahaan Multi-Level Selling 
Fashion. 
Tahapan pemberian materi pembelajaran dalam program pelatihan distributor 

ini mencakup: a).Macam-macam penghasilan yang bisa diperoleh oleh setiap orang 
sesuai dengan sistem wirausaha yang dilakukannya; b).Sistem wirausaha mandiri 
MLS pelengkap busana; c).Manajemen penjualan dan strategi penjualan; 
d).Manajemen perekrutan calon member dan strategi perekrutan calon member; 
e).Product knowledge; f).Manajemen agen/toko g). Karyawisata ke Lokasi Pabrik 
pembuat tas dan aksesoris, h). pelatihan untuk pelatih. 
  Semua ini dimulai mulai dari perencanaan hingga pengendaliannya, manajemen 
SDM yang dalam hal ini dilaksanakan oleh peneliti, melakukan metode pembelajaran 
pelatihan, tanya jawab, diskusi, karyawisata, hingga pengiriman tenaga-tenaga 
pelatihan untuk ikut memantau dan memberikan masukan kepada member dalam 
rangka mendorong penjualan pada member. Berbagai faktor seperti sarana dan 
prasarana yang diperlukan untuk mencapai tujuan akhir pembelajaran, yakni 
pengalaman belajar yang bermutu diformulasikan dalam strategi pembelajaran yang 
terintegrasi antara materi diskusi, hingga praktek di lapangan. Di Ruang belajar,  
setting tempat duduk warga belajar memakai Standard U-shaped yang disusun 
berlapis-lapis, untuk memudahkan warga belajar menulis dan membaca materi 
dengan baik. 
 Dalam prakteknya peneliti mengorganisir  program pembelajaran pengenalan 
wirausaha MLS fashion ini  dimulai di Kota Bandung dilaksanakan di beberapa 
tempat antara lain. di Hotel Grand Pasundan Bandung dengan jumlah peserta cukup 
banyak. Di ruang aula rumah makan Ampera Jl.Soekarno Hatta Bandung setiap tiga 
bulan sekali, di Gedung Wanita Jl.Riau Bandung dan juga di beberapa rumah tempat  
tinggal para member / distributor wirausaha mandiri. Selanjutnya pelaksanaan 
pembelajaran diadakan di kota-kota lain di Jawa Barat seperti Purwakarta, Subang, 
Karawang, Garut, Plered, maupun kota-kota di luar Jawa Barat sebagai pelengkap 
seperti di Kota Cilacap Jateng, Kota Mataram di NTB , Kota Medan Sumut. Dalam 
penelitian ini, tahapan pembelajaran pengenalan wirausaha MLS fashion  dirancang  
sebagai berikut: 
(1). Penyebaran undangan kepada calon peserta yang  secara khusus didesain dan 

dicetak sedemikian rupa supaya lebih menarik minat para calon untuk hadir 
dalam kegiatan pengenalan wirausaha mandiri  MLS fashion. 

(2). Presentasi bisnis 
  Pada presentasi pengenalan wirausaha  MLS  fashion adalah presentasi 
bisnis yang dilakukan dengan memberikan dan menjelaskan katalog berisikan 
produk-produk pelengkap busana sebagai langkah awal pengenalan atau berupa 
undangan untuk menghadiri presentasi bisnis yang diadakan oleh member 
distributor. Pada kegiatan ini, setting tempat duduk warga belajar menggunakan 
auditorium style set-up atau standard U-shaped set-up (tergantung jumlah 
peserta), 
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  Dalam presentasi bisnis ini, peneliti menjelaskan profil perusahaan, sistim 
bisnis MLS yang digunakan oleh perusahaan, keuntungan serta mengajarkan 
kiat-kiat yang dapat memotivasi atau menambah wawasan khususnya di bidang 
bisnis MLS kepada para undangan. 

(3). Penjelasan  Multi-Level Selling fashion 
Metoda pemasaran/penjualan yang dilakukan pada produk tas adalah metoda 
Multi-Level Selling. Pola penjualan yang memangkas biaya distribusi, dengan 
mengalihkannya sebagai keuntungan bagi pada member berdasarkan 
kontribusinya terhadap penjualan produk-produk pelengkap busana, 
memerlukan sosialisasi dan cara penyampaian tersendiri agar diperoleh 
pemahaman yang baik oleh para distributor. Sekilas terdapat pemahaman yang 
“mirip” antara metoda yang ditawarkan  berupa sistem Multi-Level Selling 
dengan Multi Level Marketing pada umumnya, namun karena perusahaan 
fabrikan ini  lebih menekankan pada aspek selling daripada sharing; Dan   hal 
ini belum banyak dikenal oleh member yang relatif baru bergabung dengan 
sebagai distributor produk pelengkap busana. Untuk itu diperlukan penjelasan 
yang seksama dalam memperkenalkan konsep / sistem wirausaha mandiri 
Multi-Level Selling pelengkap busana tas kepada angotanya untuk berusaha 
mendapatkan keuntungan lebih besar dengan dukungan kualitas produk yang 
prima dari produsennya.      

(4). Pemberian Motivasi  dan   kiat-kiat sukses berwirausaha mandiri sebagai aspek  
pembelajaran orang dewasa. 

Pemberian motivasi dalam acara presentasi bisnis  sangatlah penting, ini 
bermakna untuk mengobarkan semangat berwirausaha. Dalam setiap acara 
presentasi selalu dijadwalkan pemberian motivasi.  
  Motivator-motivator  ini terdiri dari peneliti sendiri, dan pakar-pakar yang 
kompeten. Seperti pada pelaksanaan   di Malibu Dome Hotel Grand Pasundan 
Bandung pada tahun 2003, diberikan ceramah, motivasi dan kiat-kiat sukses 
berwirausaha MLS yang menjadi bagian dari keberhasilan program 
pemasyarakatan kewirausahaan bagi kalangan ibu rumah tangga dan remaja 
puteri. Keberadaan tokoh nasional ini, memicu motivasi tersendiri khususnya 
bagi masyarakat luas, yang menunjukkan bahwa, kewirausahaan tidak saja 
mengenal status, atau terkotak-kotakan oleh profesi sebelumnya. Artinya semua 
orang dapat dan ikut terjun kedalam usaha bisnis apa saja, sejauh yang 
bersangkutan memiliki kemauan dan keinginan yang kuat.   Dalam proses 
pemberian motivasi ini, Bapak.Lius Pongoh sebagai mentor dengan sangat 
bersemangat memberikan stimulus kepada warga belajar untuk selalu 
meningkatkan prestasinya baik dalam perekrutan member baru , pembinaan 
member dan penjualan produk. Metoda pembelajaran ini sengaja ditentukan dan 
telah di skenariokan untuk bisa memenuhi tuntutan tujuan pembelajaran.  

(5). Peragaan fashion  Tas dan Aksesoris 
  Untuk mengajarkan rasa percaya diri serta sikap dalam berpenampilan 
yang baik kepada downline/member, peneliti selaku  mentor melakukan 
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koordinasi pembelajaran penampilan pada acara fashion show/peragaan yang 
dilaksanakan di rumah-rumah para distributor, ruangan kelas, ruangan 
pertemuan atau hotel; dimana tempat pelaksanaan peragaan ini tergantung dari 
inisiatif masing-masing distributor yang bertindak sebagai pelaksana/fasilitator 
acara di daerahnya masing-masing. Untuk peragaan ini dilakukan oleh para 
peragawati yang berasal dari para member yang telah ditatar teorinya terlebih 
dahulu tentang cara-cara untuk tampil dan dibantu oleh para peragawati 
profesional sebagai pendukung. Sehingga diharapkan mereka merasa percaya 
diri untuk tampil selanjutnya dalam kegiatan-kegiatan penjualan ataupun 
perekrutan.  

(6). Pemberian Quiz dan Reward 
  Dalam proses pembelajaran, setelah penampilan peragaan, peneliti 
memberikan quiz sebagai penghibur rasa jenuh dan juga untuk meng-evaluasi 
peningkatan pengetahuan, ketrampilan maupun sikap sebagai hasil belajar. 
Biasanya setiap orang yang paling dahulu bisa menjawab akan diberi reward 
(hadiah) untuk memotivasi mereka menjadi lebih semangat untuk berwirausaha. 
  Materi Quiz yang diberikan berupa pertanyaan-pertanyaan tentang sistem 
bisnis ataupun pengetahuan produk (seperti nampak dalam foto lampiran): 

(7). Perekrutan member (Recruitment) 
         Pada sesi akhir dari proses pembelajaran, diberikan pengarahan proses 
perekrutan member baru, dengan dibimbing bersama oleh para pengundang 
calon member baru itu sebagai up-line. Setelah seorang member merekrut 
member dalam jaringannya, maka diharapkan untuk bisa mengajar membe- nya 
menjual dan merekrut lagi, demikian seterusnya (sebagai ilustrasi nampak pada 
lampiran ). 

4. Hasil Penelitian 
  Observasi telah dilakukan peneliti dengan ikut serta secara aktif dalam 
pelatihan, yang meliputi pengalaman, pendapat, perasaan dan pengetahuan, 
wawancara dengan berbagai pihak yang baik langsung atau tidak langsung 
berhubungan dengan masalah yang diteliti sesuai, serta catatan lapangan yang 
terdokumentasi. Setelah dilakukan pengolahan data, didapat hasil penelitian 
sebagaimana tujuan dari desertasi adalah: 

(1). Hasil upaya para mentor bisnis fashion tas dan aksesoris dalam  
mendorong semangat kewirausahaan masyarakat, khususnya kaum 
perempuan yang terdiri dari para ibu rumah tangga dan remaja putri untuk 
mendapatkan penghasilan tambahan. 

(2). Konsep dan praktek pembelajaran kewirausahaan yang disampaikan oleh 
para mentor kepada warga belajar orang dewasa guna menunjang 
menunjang efektifitas  penjualan produk tas dan aksesoris. 

(3). Analisis upaya pemotivasian para mentor/fasilitator kepada kaum ibu 
rumah tangga dan remaja putri ditinjau dari aspek pembelajaran orang 
dewasa, khususnya dalam disiplin bidang kewirausahaan. 
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(4). Mendapatkan data dan informasi mengenai hambatan-hambatan yang 
ditemui para mentor/fasilitator dalam menyampaikan pembelajaran 
kewirausahaan kepada kaum ibu rumah tangga dan remaja putri, sebagai 
bagian dari proses pembelajaran orang dewasa (andragogi). 

(5). Mendapatkan gambaran upaya para ibu rumah tangga dan remaja putri 
sebagai member multi-level selling produk tas dan aksesoris sebagai 
bentuk hasil pembelajaran dan pemotivasian para mentor/fasilitator dalam 
menjalankan usaha dibidang perdagangan, khususnya melalui metoda 
multi-level selling. 

(6). Memberikan kontribusi bagi khasanah dan kajian kewirausahaan, 
khususnya ditinjau dari proses pembelajaran orang dewasa sesuai dengan 
konsep life-long education dalam Pendidikan Luar Sekolah. 

(7). Memberikan kontribusi bagi para fasilitator / mentor yang memberikan 
pemotivasian di lapangan, khususnya para praktisi multi-level selling, dan 
umumnya para mentor penggiat penyebar luasan budaya kewirausahaan 
di Indonesia 

(8). Memberikan arahan praktis kepada kaum ibu rumah tangga dan remaja 
puteri untuk merintis menjadi pelaku wirausahawan mandiri dengan   
skala kecil untuk secara bertahap menggapai cita-cita menjadi 
wirausahawan mandiri berskala besar. 

 
 
G. Kesimpulan 

Keberhasilan proses pembelajaran  dalam lingkup pendekatan andragogi, dengan 
telah memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa yang mencakup konsep 
diri, akumulasi pengalaman, kesiapan belajar, dan orientasi belajar. Dari proses penelitian 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

(1) Pembangkitan semangat pengenalan kewirausahaan untuk kaum ibu rumah 
tangga dan remaja puteri telah dilakukan para mentor / fasilitator sehingga 
terciptanya proses belajar kewirausahaan MLS fashion terwujud berkat 
terjadinya interaksi positif antara para mentor dan warga belajar. 

(2) Konsep dan praktek pembelajaran kewirausahaan mandiri MLS fashion yang 
telah disampaikan oleh para mentor kepada warga belajarnya menunjang 
efektifitas penjualan produk fashion tas dan aksesoris. Pelaksanaan 
pembelajaran yang berstrategi variatif, berbagai metoda dan alat bantu 
pembelajaran telah sedemikian rupa diupayakan oleh para mentor dan fasilitator 
untuk mencapai tujuan-tujuan belajar dengan sebaik-baiknya; Sehingga pada 
individu-individu member telah terjadi perubahan-perubahan kemampuan 
pengetahuan, skill maupun sikap yang lebih baik untuk berwirausaha mandiri. 

Dalam proses pembelajaran, peserta ajar merupakan hal yang unik dan 
khusus walaupun dilakukan secara berkelompok tetapi lebih bersifat individual. 
Setiap individu peserta ajar memiliki kiat dan strategi sendiri untuk 
memperlajari dan menemukan pemecahan masalah yang dihadapi dalam 



294 
 

pembelajaran tersebut. Dengan adanya peluang untuk mengamati kiat dan 
strategi individu lain dalam belajar, diharapkan hal itu dapat memperbaiki dan 
menyempurnakan caranya sendiri dalam belajar, sebagai upaya koreksi yang 
lebih efektif. 

(3) Pemotivasian yang diupayakan para mentor agar warga belajar bisa  mencapai 
sukses dengan mengikuti proses pembelajaran  wirausaha mandiri MLS fashion 
adalah: 
(a). Menanamkan pemahaman bahwa mendapatkan pasive income  akan jauh  

lebih berkembang dibanding dengan active income.      
(b). Pentingnya membiasakan diri dengan bersemangat untuk selalu menjual  

produk secara pribadi kepada para pelanggan. 
(c). Pemahaman praktis membangun organisasi jaringan member-member 

penjualan yang efektif.  
(d). Warga belajar dianjurkan untukselalu belajar dan mengikuti berbagai  

seminar-seminar motivasi dan pelatihan-pelatihan wirausaha mandiri. 
(e). Warga belajar dianjurkan untuk selalu tampil sebagai  pribadi unggul 

dengan selalu mengedepankan sikap-sikap: Jujur, empati, tulus dan 
ekspresif. 

(4) Hambatan-hambatan yang ditemui para mentor dalam pelaksanaan         
pembelajaran wirausaha mandiri MLS fashion antara lain: 
(a). Masih adanya kecenderungan sebagian warga belajar untuk lebih memilih  

menjadi pegawai ketimbang memulai berwirausaha, 
(b). Merubah sifat malas menjadi penuh semangat dan dedikasi. 
(c). Beberapa warga belajar mudah cepat berputus asa jikalau adanya berbagai 

kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran. 
(d). Sifat-sifat pemalu, tidak percaya diri dan sulit untuk berkomunikasi  

banyak ditemui dari warga belajar. 
(e). Faktor-faktor  pengalaman masa lampau sangat berpengaruh pada setiap 

tindakan yang akan dilakukan, sehingga pengalaman yang baik perlu 
digali  dan ditumbuh kembangkan ke arah yang lebih bermanfaat. 

(f). Faktor usia merupakan hambatan yang perlu diperhatikan, warga belajar  
yang berumur lebih dari 40 tahun pada umumnya lebih lambat dalam 
mengikuti kecepatan pemberian materi pembelajaran serta pergerakan- 
pergerakan kegiatan yang lebih agresif. 

(5) Setelah tiga sampai empat bulan sejak pemberian pembelajaran dan 
pemotivasian oleh para mentor/fasilitator telah menunjukan keberhasilannya 
dengan adanya gambaran peningkatan usaha dari warga belajar (ibu rumah 
tangga dan remaja puteri) sebagai penjual produk fashion. Terbukti dengan 
membesarnya omzet penjualan pribadi dan kelompok jaringannya; Serta 
meningkatnya jumlah member dalam jaringan wirausahanya masing-masing 
dengan menggunakan metoda multi-level selling (Lampiran data hierarchy 
anggota / member). 
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H. Rekomendasi 
Sehubungan dengan temuan penelitian, peneliti menyampaikan beberapa 
rekomendasi sebagai berikut: 
(1). Dengan semakin banyaknya perusahaan yang bergerak dalam pengembangan 

bidang wirausaha mandiri dengan metoda Multi Level Selling yang nyata-nyata 
beorientasi untuk kesejahteraan dengan menambah penghasilan masyarakat 
banyak; Maka keberadaannya perlu dukungan yang lebih kuat dari berbagai 
pihak, khususnya Departemen Perdagangan untuk memberantas perusahaan-
perusahaan yang ‘berkedok’ MLM atau MLS padahal kegiatan mereka kalau 
ditelusuri dengan teliti dan seksama bersifat Money-games yang akan menguras 
keuangan masyarakat banyak  secara cepat dan akan sangat merugikan 
perkembangan perekonomian bangsa. 

(2). Untuk Departemen Tenaga Kerja dan Departemen UKM & Koperasi mengingat 
Departemen-departemen ini sangat relevan dengan kondisi dan situasi ke tenaga 
kerjaan di Indonesia, dan pada saat ini banyak  perusahaan yang gulung tikar 
atau investornya memindahkan usahanya ke negara lain, demi  menghindari 
ekses-ekses negatif karena banyaknya program PHK ataupun munculnya 
penggangguran-pengganguran baru di Indonesia, maka sebaiknya Departemen-
departemen ini  sudah mulai melakukan berbagai pelatihan untuk para mentor 
wirausaha atau pengenalan yang intensif  tentang berwirausaha mandiri kepada 
orang-orang yang akan di PHK atau yang sudah kena PHK., sehingga dapat 
mengurangi tingkat pengangguran di negara kita. 

(3). Untuk para Mentor dan fasilitator wirausaha mandiri MLS fashion, baik yang 
sudah senior maupun yang baru , untuk  selalu berusaha meningkatkan kualitas 
pembelajarannya dengan mengikuti berbagai pelatihan atau  seminar dan 
banyak membaca buku-buku mengenai cara meningkatkan kemampuan-
kemampuan untuk membelajarkan, memotivasi dan pemahaman product 
knowledge yang lebih mendalam. 

(4). Untuk para mentor dan fasilitator wirausaha mandiri MLS fashion yang sering 
menemui berbagai hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran wirausaha 
mandiri, dapat dikurangi walaupun tidak dapat dihilangkan sama sekali dengan 
pembuatan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang lebih baik, serta  
perlunya penguatan sikap sabar, dedikasi sepenuh hati dari para mentor untuk 
membina member-member dalam jaringannya.  

(5). Untuk pimpinan UPI beserta jajaran dosennya, sudah saatnya membina 
kewirausahaan secara intensif dikalangan para mahasiswanya agar mereka 
dapat menularkan kemampuan berwirausahanya kelak kepada murid-muridnya 
setelah menjadi pendidik di  lapangan; dan untuk mahasiswa non-dik dengan 
tujuan setelah menyelesaikan masa kuliahnya mampu membuka lapangan-
lapangan wirausaha baru untuk dirinya maupun masyarakat sekelilingnya. 

(6). Untuk Perusahaan-perusahaan fabrikan penyelenggara metoda wirausaha 
mandiri Multi-level Selling, agar selalu meningkatkan kualitas produknya 
dengan harga yang terjangkau masyarakat banyak, meng-upgrade sistem 
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wirausahanya, dan  berkomitmen untuk membantu memberikan kualitas hidup 
yang lebih baik kepada para distributornya dengan memperbanyak program-
program pelatihan guna memperluas jaringan distribusinya dan meningkatkan 
omzet penjualannya. Sehingga secara langsung akan memperkokoh dan 
membesarkan perusahaan-perusahaan fabrikan itu sendiri dan memberikan 
kontribusi nyata dalam memperbaiki ekonomi masyarakat dan ekonomi negara 
Indonesia. 
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TINJAUAN TERHADAP KOMPETENSI PEDAGOGIK 
(KEMAMPUAN YANG HARUS DIMILIKI GURU DALAM MELAKSANAKAN 

TUGAS POKOKNYA) 
 Disampaikan oleh : Tati Heriati 

 
*) 

A. Pendahuluan 
Guru mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis dalam pembangunan bidang 

pendidikan, dan oleh karena itu perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat. 
Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 4 menegaskan bahwa guru 
sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Untuk 
dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, guru wajib memiliki syarat tertentu, salah satu di 
antaranya adalah memiliki kompetensi. Di Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tersebut 
disebutkan bahwa yang dimaksud ‘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. Hal ini sekaligus merupakan pengakuan terhadap profesi guru 
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional.  Ada  beberapa  tujuan yang ingin dicapai pemerintah dengan 
dikeluarkannya UU No. 14 tahun 2005 ini, di antaranya : ingin meningkatkan martabat guru, 
meningkatkan kompetensi guru, dan meningkatkan mutu pembelajaran. 

Dari sejumlah kompetensi yang harus dimiliki dan dikuasi oleh guru, pada 
kesempatan  ini, penulis hanya akan menyoroti dari kompetensi pedagogik saja mengingat 
kompetensi ini sangat khas dan tidak dimiliki oleh profesi-profesi lainnya. Kompetensi inilah 
yang paling erat kaitannya dengan tugas-tugas utama guru. Tulisan ini disajikan untuk 
menjawab pertanyaan berikut. :Kemampuan apa sajakah yang terdapat dalam 
kompetensi pedagogik ? 

 
B. Pembahasan 

1. Pengertian Pedagogik 
Sebelum sampai pada pembahasan kompetensi pedagogik, ada baiknya kita bicarakan 

terlebih dahulu tentang pedagogik itu sendiri.  Pedagogik merupakan ilmu yang membahas 
pendidikan, yaitu ilmu pendidikan anak.  Jadi pedagogik mencoba menjelaskan tentang seluk 
beluk pendidikan anak, pedagogik merupakan  teori pendidikan anak. Pedagogik sebagai 
ilmu sangat dibutuhkan oleh guru, khususnya guru Taman Kanak-Kanak dan Guru Sekolah 
Dasar  karena mereka akan berhadapan dengan anak yang belum dewasa. Tugas guru bukan 
hanya mengajar untuk  menyampaikan, atau mentransformasikkan  pengetahuan  kepada   
anak di sekolah, melainkan guru mengemban tugas untuk  mengembangkan kepribadian anak 
didiknya secara terpadu. Guru mengembangkan sikap mental anak, mengembangkan hati 
nurani atau kata hati anak, sehingga ia (anak) akan sensitif terhadap masalah-masalah 
kemanusiaan, harkat derajat manusia, menghargai sesama manusia. Begitu juga guru harus 
mengembangkan keterampilan anak, keterampilan hidup di masyarakat sehingga ia mampu 
untuk menghadapi segala permasalahan hidupnya.  Dengan demikian, pengertian pedagogik 
adalah ilmu yang mengkaji bagaimana membimbing anak, bagaimana sebaiknya pendidik 
berhadapan dengan anak didik, apa tugas pendidik dalam mendidik anak, apa yang menjadi 
tujuan mendidik anak. (Uyoh Sadulloh, dalam tulisan tentang Konsep Dasar Pedagogik : 
http://artikel.rezaervani.com ). 

Langeveld (1980) membedakan istilah “pedagogik” dengan istilah “pedagogi”. 
Pedagogik diartikan dengan ilmu pendidikan, lebih menitik beratkan kepada pemikiran, 
perenungan tentang pendidikan. Suatu pemikiran bagaimana kita membimbing anak , 
mendidik anak. Sedangkan istilah pedagogi berarti pendidikan, yang lebih menekankan 

http://artikel.rezaervani.com/�
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kepada praktek, menyangkut kegiatan mendidik, kegiatan membimbing anak. Pedagogik 
merupakan suatu teori yang secara teliti, kritis dan objektif mengembangkan konsep-
konsepnya mengenai hakekat manusia, hakekat anak, hakekat tujuan pendidikan serta 
hakekat proses pendidikan. 
2. Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi merupakan gambaran hakikat kualitatif dari perilaku seseorang. 
Menurut Lefrancois (1995 : 5), kompetensi merupakan kapasitas untuk melakukan sesuatu, 
yang dihasilkan dari proses belajar. Apabila individu sukses mempelajari cara melakukan 
satu pekerjaaan yang kompleks dari sebelumnya, maka pada diri individu tersebut pasti sudah 
terjadi perubahan kompetensi. Perubahan kompetensi tidak akan tampak apabila selanjutnya 
tidak ada kepentingan atau kesempatan untuk melakukannya. Dengan demikian bisa diartikan 
bahwa kompetensi adalah berlangsung lama yang menyebabkan individu mampu melakukan 
kinerja tertentu. Kompetensi merupakan satu kesatuan yang utuh yang menggambarkan 
potensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinilai, yang terkait dengan profesi 
tertentu berkenaan dengan bagian-bagian yang dapat diaktualisasikan dan diwujudkan dalam 
bentuk tindakan atau kinerja untuk menjalankan profesi tertentu. 

Merujuk pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan, Pasal 28 dinyatakan bahwa : Pendidik harus memiliki kualifikasi 
akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta 
memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik 
adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang 
dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang 
pendidikan dasar dan menengah meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 
kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. 

Kompetensi guru adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang 
harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam  melaksanakan kewajiban-
kewajibannya secara bertanggungjawab dan  layak. Sifat  tanggungjawab harus ditunjukkan 
sebagai kebenaran  tindakan baik dipandang dari sudut ilmu pengetahuan, teknologi maupun 
etika. Hal ini seperti yang tercantum dalam Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru 
dan Dosen. Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru sebagaimana dijelaskan dalam 
Undang-undang tersebut dan  PP No 19/2005 menyatakan bahwa  kompetensi guru meliputi 
kompetensi kepribadian, pedagogik, professional, dan sosial.  Kompetensi guru ini 
merupakan suatu  hal yang mutlak yang harus dimiliki oleh seorang guru, dan kompetensi 
guru tersebut tidak serta merta didapatkan begitu saja, tapi harus ada  usaha yang keras untuk 
memperolehnya. Pada akhirnya kompetensi guru ini merupakan tolak ukur untuk menentukan 
kualitas guru tersebut. 

Penjabaran kompetensi guru menurut Undang-undang, khususnya Undang-undang 
Republik Indonesia No. 14 tahun 2005 tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh guru 
disebutkan  mencakup empat dimensi. Penjelasan masing-masing dimensi seperti dijelaskan 
oleh Endang Supardi. M.Si. dan kawan-kawan dalam 
(http://dodiprastio20.blogspot.com/2010/01/pengembangan-kompetensi-guru.html) Pertama, 
dimensi kompetensi pedagogik, dimensi ini merupakan kemampuan seorang guru dalam 
mengelola pembelajaran peserta didik serta pengelolaan kelas. Kedua, dimensi kompetensi 
professional yaitu kemampuan penguasaan materi secara luas dan mendalam. Ketiga, dimensi 
kompetensi kepribadian (personal), dimensi ini merupakan kemampuan pribadi yang mantap, 
berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan bagi peserta didik. Keempat, 
dimensi komunikasi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi serta berinteraksi 
secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua atau wali, dan 

http://dodiprastio20.blogspot.com/2010/01/pengembangan-kompetensi-guru.html�


300 
 

masyarakat sekitar. Pendidikan akan menjadi berkualitas apabila guru tersebut memiliki 
kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan perubahan.  
 
3. Isi Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik seorang guru ditandai dengan kemampuannya 
menyelenggarakan proses pembelajaran yang bermutu, serta sikap dan tindakan yang dapat 
dijadikan teladan. Guru pendidikan dasar perlu memiliki kemampuan memantau atas 
kemajuan belajar siswanya sebagai bagian dari kompetensi pedagogik dengan menggunakan 
berbagai teknik asesmen alternatif seperti pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, 
potofolio, memajangkan karya siswanya. Guru sebagai pedagok perlu meningkatkan 
kompetensinya melalui aktivitas kolaboratif dengan kolega, menjalin kerjasama dengan orang 
tua, memberdayakan sumber-sumber yang terdapat di masyarakat, melakukan penelitian 
sederhana. 

Menurut Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 bahwa, kompetensi pedagogik guru mata 
pelajaran terdiri atas 37 buah kompetensi yang dirangkum dalam 10 kompetensi inti seperti 
disajikan berikut ini. 
1. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, 

emosional, dan intelektual. 
2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. 
3. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu. 
4. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. 
5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. 
6. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimiliki. 
7. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. 
8. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 
9. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. 
10. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. 

Kompetensi inti yang berjumlah sepuluh butir seperti di atas, perlu mendapatkan 
penjelasan lebih rinci, namun dengan keterbatasan ruang serta pemikiran lain, penulis hanya 
akan menjelaskan enam kompetensi saja sebagai berikut. 

 
(1) Pemahaman Terhadap Peserta Didik 

Perkembangan peserta didik adalah proses perubahan yang berlangsung dalam 
aspek-aspek:  fisik, sosioemosional, dan intelektual. Perkembangan fisik dan perkembangan 
sosio sosial mempunyai kontribusi yang kuat terhadap perkembangan intelektual atau 
perkembangan mental atau perkembangan kognitif siswa. Sebagai seorang guru, sangat perlu 
memahami perkembangan peserta didik tersebut. 

Perkembangan fisik anak/siswa kelas satu SD, berada dalam periode peralihan dari 
pertumbuhan cepat masa anak anak awal ke suatu fase perkembangan yang lebih lambat. 
Ukuran tubuh anak relatif kecil perubahannya selama tahun tahun di SD. Pada usia 9 tahun 
tinggi dan berat badan anak laki laki dan perempuan kurang lebih sama. Sebelum usia 9 tahun 
anak perempuan relatif sedikit lebih pendek dan lebih langsing dari anak laki laki. Pada akhir 
kelas empat, pada umumnya anak perempuan mulai mengalami masa lonjakan pertumbuhan. 
Lengan dan kaki mulai tumbuh cepat. Pada akhir kelas lima, umumnya anak perempuan lebih 
tinggi, lebih berat dan lebih kuat daripada anak laki laki. Anak laki laki memulai lonjakan 
pertumbuhan pada usia sekitar 11 tahun. Menjelang awal kelas enam, kebanyakan anak 
perempuan mendekati puncak tertinggi pertumbuhan mereka. Periode pubertas yang ditandai 
dengan menstruasi umumnya dimulai pada usia 12 13 tahun. Anak laki laki memasuki masa 
pubertas dengan ejakulasi yang terjadi antara usia 13 16 tahun. 
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Perkembangan sosio emosional anak menjelang masuk SD, anak telah 
rnengembangkan keterampilan berpikir bertindak dan pengaruh sosial yang lebih kompleks. 
Sampai dengan masa ini, anak pada dasarnya egosentris (berpusat pada diri sendiri), dan 
dunia mereka adalah rumah keluarga, dan taman kanak kanaknya. Selama duduk di kelas 
kecil SD, anak mulai percaya diri tetapi juga sering rendah diri. Pada tahap ini mereka mulai 
mencoba membuktikan bahwa mereka "dewasa". Mereka merasa "saya dapat mengerjakan 
sendiri tugas itu, karenanya tahap ini disebut tahap 'I can do it my self'. Mereka 
dimungkinkan untuk diberikan suatu tugas. Daya konsentrasi anak tumbuh pada kelas kelas 
tinggi SD. Mereka dapat meluangkan lebih banyak waktu untuk tugas tugas pilihan mereka, 
dan seringkali mereka dengan senang hati menyelesaikannya. Tahap ini juga termasuk 
tumbuhnya tindakan mandiri, kerjasama dengan kelompok, dan bertindak menurut cara cara 
yang dapat diterima lingkungan mereka. Mereka juga mulai peduli pada permainan yang 
jujur. Selama masa ini mereka juga mulai menilai diri mereka sendiri dengan 
membandingkannya dengan orang lain. Anak anak yang lebih muda menggunakan 
perbandingan sosial (social comparison) terutama untuk norma norma sosial dan kesesuaian 
jenis jenis tingkah laku tertentu. Pada saat anak anak tumbuh semakin lanjut, mereka 
cenderung menggunakan perbandingan sosial untuk mengevaluasi dan menilai kemampuan 
kemampuan mereka sendiri. 

Sebagai akibat dari perubahan struktur fisik dan kognitif mereka, anak pada kelas 
tinggi di SD berupaya untuk tampak lebih dewasa. Mereka ingin diperlakukan sebagai orang 
dewasa.Terjadi perubahan perubahan yang berarti dalam kehidupan sosial dan emosional 
mereka. Di kelas tinggi SD anak laki laki dan perempuan menganggap keikutsertaan dalam 
kelompok menumbuhkan perasaan bahwa dirinya berharga. Tidak diterima dalam kelompok 
dapat membawa pada masalah emosional yang serius Teman teman mereka menjadi lebih 
penting daripada sebelumnya. Kebutuhan untuk diterima oleh teman sebaya sangat tinggi. 
Remaja sering berpakaian serupa. Mereka menyatakan kesetiakawanan mereka dengan 
anggota kelompok teman sebaya melalui pakaian atau perilaku. 

Pemahaman terhadap perkembangan peserta didik di atas, sangat diperlukan untuk 
merancang pembelajaran yang kondusif yang akan dilaksanakan. Rancangan pembelajaran 
yang kondusif akan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga mampu 
meningkatkan proses dan hasil pembelajaran yang diinginkan. 

 
(2) Menguasai Teori Belajar Dan Prinsip-Prinsip Pembelajaran Yang Mendidik  

Ada beberapa teori pokok dalam memahami belajar, seperti  penjelasan dari Thomas 
B. Roberts (1975:1) bahwa jenis teori belajar yang banyak mempengaruhi pemikiran tentang 
proses pembelajaran dan pendidikan adalah teori belajar Behaviorisme, Kognitivisme, 
Konstruktivisme, dan Humanisme.  

Kajian konsep dasar belajar dalam Teori Behaviorisme didasarkan pada pemikiran bahwa 
belajar merupakan salah satu jenis perilaku (behavior) individu atau peserta didik yang 
dilakukan secara sadar. Individu berperilaku apabila ada rangsangan (stimuli), sehingga dapat 
dikatakan peserta didik di SD/MI akan belajar apabila menerima rangsangan dari guru. 
Semakin tepat dan intensif rangsangan yang diberikan oleh guru akan semakin tepat dan 
intensif pula kegiatan belajar yang dilakukan peserta didik. Dalam belajar tersebut kondisi 
lingkungan berperan sebagai perangsang (stimulator) yang harus direspon individu dengan 
sejumlah konsekuensi tertentu. Konsekuensi yang dihadapi peserta didik, ada yang bersifat 
positif (misalnya perasaan puas, gembira, pujian, dan lain-lain sejenisnya) tetapi ada pula 
yang bersifat negatif (misalnya perasaan gagal, sedih, teguran, dan lain-lain sejenisnya). 
Konsekuensi positif dan negatif tersebut berfungsi sebagai penguat (reinforce) dalam 
kegiatan belajar peserta didik.  
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Teori belajar kognitivisme mengacu pada wacana psikologi kognitif, yang didasarkan 
pada kegiatan kognitif dalam belajar. Para ahli teori belajar ini berupaya menganalisis secara 
ilmiah proses mental dan struktur ingatan atau cognition dalam aktifitas belajar. Cognition 
diartikan sebagai aktifitas mengetahui, memperoleh, mengorganisasikan, dan menggunakan 
pengetahuan (Lefrancois, 1985). Tekanan utama psikologi kognitif adalah struktur kognitif, 
yaitu perbendaharaan pengetahuan pribadi individu yang mencakup ingatan jangka 
panjangnya (long-term memory). Psikologi kognitif memandang manusia sebagai makhluk 
yang selalu aktif mencari dan menyeleksi informasi untuk diproses. Perkatian utama 
psikologi kognitif adalah upaya memahami proses individu mencari, menyeleksi, 
mengorganisasikan, dan menyimpan informasi. Belajar kognitif berlangsung berdasar 
schemata atau struktur mental individu yang mengorganisasikan hasil pengamatannya. 

Konsep dasar belajar menurut teori belajar konstruktivisme menjelaskan bahwa 
pengetahuan baru dikonstruksi sendiri oleh peserta didik secara aktif berdasarkan 
pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya. Pendekatan konstruktivisme dalam proses 
pembelajaran didasari oleh kenyataan bahwa tiap individu memiliki kemampuan untuk 
mengkonstruksi kembali pengalaman atau pengetahuan yang telah dimilikinya. Oleh sebab 
itu dapat dikatakan bahwa pembelajaran konstruktivisme merupakan satu teknik 
pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk membina sendiri secara aktif pengetahuan 
dengan menggunakan pengetahuan yang telah ada dalam diri mereka masing-masing. Peserta 
didik akan mengaitkan materi pembelajaran baru dengan materi pembelajaran lama yang 
telah ada. 

Kajian konsep dasar belajar dalam Teori Humanisme didasarkan pada pemikiran bahwa 
belajar merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang dalam upayanya memenuhi kebutuhan 
hidupnya. Setiap manusia memiliki kebutuhan dasar akan kehangatan, penghargaan, 
penerimaan, pengagungan, dan cinta dari orang lain. Dalam proses pembelajaran, kebutuhan-
kebutuhan tersebut perlu diperhatikan agar peserta didik tidak merasa dikecewakan. Apabila 
peserta didik merasa upaya pemenuhan kebutuhannya terabaikan maka besar kemungkinan di 
dalam dirinya tidak akan tumbuh motivasi berprestasi dalam belajarnya. 

Berdasarkan penjelasan ringkas di atas, maka guru sangat perlu mengetahui, mengenal 
dan menfaatkan teori-teori pokok belajar di dalam proses pembelajaran yang mendidik baik 
di dalam maupun di luar kelas. 

 
(3) Pengembangan Kurikulum dalam Konteks Perencanaan Pengajaran yang 

Mendidik 
       Pada prinsipnya pengembangan kurikulum merupakan perencanaan proses 
pembelajaran pada suatu satuan pendidikan yang sesuai dengan standar tertentu yang telah 
ditetapkan. Pengembangan kurikulum tersebut berisi rencana dan pengaturan mengenai 
tujuan, isi, bahan, dan strategi pembelajaran yang diberlakukan pada setiap satuan 
pendidikan. Di dalam pendidikan formal seperti di SD/MI, standar yang menjadi acuan dalam 
mengembangkan kurikulum adalah tujuan pendidikan yang ditetapkan dalam undang-undang 
tentang sistem pendidikan nasional. Sejumlah prinsip yang harus diperhatikan dalam 
perencanaan pembelajaran yang mendidik atau dalam pengembangan kurikulum di SD/MI 
(termasuk pula pada satuan pendidikan lainnya pada tingkat pendidikan dasar dan menengah) 
adalah seperti tertera dalam Gambar  berikut ini. 
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(4) Menyelenggarakan Pembelajaran Yang Mendidik. 
Pada prinsipnya pembelajaran yang mendidik merupakan pembelajaran yang mengacu 

dan didasarkan pada penguasaan atau pencapaian Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang 
telah ditetapkan. Agar peserta didik dapat menguasai atau mencapai kompetensi yang telah 
ditetapkan, guru perlu memahami secara tepat perangkat kemampuan yang harus dikuasai 
oleh peserta didik. Penguasaan atau pencapaian kompetensi dapat diindikasikan sebagai 
penguasaan pengetahuan, penguasaan keterampilan dan kecenderungan kepribadian tertentu. 
Jadi, standar kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam bidang tertentu yang dapat 
ditampilkan atau didemonstrasikan dengan cara yang benar dan karakteristik kepribadian 
yang mendukung. 

 
(5) Menyelenggarakan Penilaian dan Evaluasi Hasil Belajar 

  Penilaian pembelajaran perlu direncanakan dengan baik dan menggunakan teknik 
penilaian yang sesuai. Teknik penilaian yang digunakan harus disesuaikan dengan 
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karakteristik indikator, standar kompetensi dasar dan kompetensi dasar yang diajarkan oleh 
guru. Tidak menutup kemungkinan bahwa satu indikator dapat diukur dengan beberapa 
teknik penilaian, karena di dalam indikator tersebut tercakup domain kognitif, psikomotor 
dan afektif. Keberhasilan guru dalam menjabarkan kompetensi dasar minimal ke dalam 
sejumlah indikator dan deskriptor secara benar dan tepat menjadi kunci keberhasilannya 
dalam melakukan penilaian pendidikan atau penilaian pembelajaran dalam mata pelajaran 
yang menjadi tanggung jawabnya. 
 

(6) Melakukan Tindakan Reflektif Untuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran 
Setelah guru melakukan tugas-tugasnya dengan melalui dinamika berbagai aspek 

penunjang dan kendala yang dihadapi selama melaksanakan tugas utama yang dimulai dari 
kegiatan  perencanaan, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian terhadap proses dan hasil 
pembelajaran, dan senantiasa diakhiri dengan refleksi. Hal ini dilakukan guna mencapai 
beberapa tujuan.  

Tujuan utama pertama adalah, untuk melakukan perbaikan dan peningkatan layanan 
profesional Guru dalam menangani proses pembelajaran. Tujuan tersebut dapat dicapai 
dengan melakukan refleksi untuk mendiagnosis kondisi, kemudian mencoba secara sistematis 
berbagai model pembelajaran alternatif yang diyakini secara teoretis dan praktis dapat 
memecahkan masalah pembelajaran. Dengan kata lain, guru melakukan perencanaan, 
melaksanakan tindakan, melakukan evaluasi, dan refleksi. 

Tujuan utama kedua, melakukan pengembangan keterampilan Guru yang bertolak dari 
kebutuhan untuk menanggulangi berbagai persoalan aktual yang dihadapinya yang terkait 
dengan pembelajaran. Tujuan ini dilandasi oleh tiga hal penting, (1) kebutuhan untuk 
pertumbuhkembangan dari Guru sendiri, bukan karena ditugaskan oleh kepala sekolah, (2) 
proses latihan terjadi secara hand-on dan mind-on, tidak dalam situasi artifisial, (3) 
produknya adalah sebuah nilai, karena keilmiahan segi pelaksanaan akan didukung oleh 
lingkungan. 
 
C. Kesimpulan 

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru dapat 
dimaknai sebagai kebulatan pengetahuan,keterampilan, dan sikap yang berwujud tindakan 
cerdas dan penuh tanggungjawab dalam melaksanakan tugas. 

Ada sebanyak tiga puluh tujuh kompetensi yang merupakan isi dari kompetensi 
pedagogik dan dapat diringkas menjadi sepuluh kompetensi inti yang harus dimiliki oleh 
guru, terutama guru SD. Dari kesepuluh kompetensi inti tersebut dapat disaripatikan lagi 
menjadi :  
1. Pemahaman terhadap Peserta Didik 

Pemahan terhadap peserta didik merupakan salah satu kompetensi pedagogik yang 
harus dimiliki guru. Sedikitnya terdapat empat hal yang harus dipahami guru dari peserta 
didiknya, perkembangan fisik, perkembangan sosialemosional dan bermuara pada 
perkembangan intelektual (kecerdasan). 

 
2. Kemampuan Mengelola Pembelajaran 

Secara pedagogik, kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran perlu mendapat 
perhatian yang serius. Hal ini penting karena pendidikan di Indonesia dinyatakan kurang 
berhasil oleh sabagian masyarakat, dinilai kering dari aspek pedagodik , dan sekolah nampak 
lebih mekanis sehingga peserta didik cendrung kerdil karena tidak mempunyai dunianya 
sendiri. Sehubungan dengan itu guru dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai 
dalam mengelola pembelajaran. Secara operasional kemampuan mengelola pembelajaran 
menyangkut tiga fungsi manajerial, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. 
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a. Perencanaan, menyangkut penetapan tujuan, dan kompetensi, serta memperkirakan 
cara pencapaiannya. Perencanaan merupakan fungsi sentral dari manajemen 
pembelajaran dan harus berorientasi kemasa depan. Guru sebagai manajer 
pembelajaran harus mampu mengambil keputusan yang tepat untuk mengelola 
berbagai sumber. 

b. Pelaksanaan, adalah proses yang memberikan kepastian bahwa proses belajar 
mengajar telah memiliki sumber daya manusia dan sarana prasarana yang diperlukan, 
sehingga dapat membentuk kompetensi dan mencapai tujuan yang diinginkan. 

c. Pengendalian atau evaluasi bertujuan untuk menjamin kinerja yang dicapai sesuai 
dengan rencana atau tujuan yang telah ditetapkan. Guru diharapkan membimbing dan 
mengarahkan pengembangan kurikulum dan pembelajaran secara efektif, serta 
memerlukan pengawasan dalam pelaksanaannya. 

3. Kemampuan reflektif atas segenap yang telah dilakukan untuk tujuan perbaikan proses dan 
hasil pembelajaran sebagai cerminan dari guru yang profesional 
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ETNOPEDAGOGI DAN KONSERVASI ALAM1

Ikmanda NUGRAHA

 

2

A. Pendahuluan 

 

 

Abstrak 

Makalah ini menyajikan kajian etnopedagogi yang dikembangkan pada kalangan mahasiswa 
pecinta alam. Di dalamnya dibahas mengenai kerangka teoretis etnopedagogi dan 
keterkaitannya dengan upaya konservasi alam. Pembahasan etnopedagogi dalam konteks 
konservasi alam disertai dengan tiga kasus implementasinya pada budaya Baduy, yaitu 
identifikasi anggrek di pegunungan Cangak dan konservasi alam Curug Cileat Subang. Studi 
ini menekankan pada peran penting mahasiswa sebagai calon guru yang terlibat dalam 
kegiatan pencinta alam, sebagai agen kegiatan konservasi dan edukasi terhadap masyarakat di 
wilayah pelosok. Pada akhirnya disimpulkan bahwa kelompok pencinta alam sebaiknya 
mengkaji etnopedagogi sebagai dasar dalam memahami keragaman budaya dan konservasi 
alam dalam perspektif pendidikan. 

Kata kunci: etnopedagogi, konservasi, mahasiswa pencinta alam. 

Abstract 

This paper presents the study of ethno-pedagogy which is developed for student teachers who 
are joining or have interest in an outdoor activity. It discusses theoretical framework of 
ethno-pedagogy and its relation to natural conservation efforts. The author provides three 
case studies to highlight the implementation of ethno-pedagogy approach in entering Baduy 
tribe and conserving orchid population in Cangat Mountain and Curug Cileat Waterfall. It is 
suggested that ethno-pedagogy is important subject for student teachers who play key role in 
natural conservation and the education of indigenous people. The author concludes that 
student teachers who have interest in outdoor activities should study ethno-pedagogy as 
underlying principles to understand the cultural diversity and natural conservation efforts 
within education perspectives. 

Keywords: ethnopedagogy, conservation, student teachers 
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Kemajuan ilmu dan teknologi telah membawa dampak yang sangat besar dan cepat bagi 
kehidupan manusia. Dampak yang sangat besar dan cepat tersebut dapat menimbulkan 
terjadinya culture shock. Mengahadapi dilema perkembangan ilmu dan teknologi, disatu 
pihak manusia memperoleh banyak keuntungan, tetapi di lain pihak juga mengalami berbagai 
masalah misalnya masalah lingkungan dari dampak penerapan tadi, Kebutuhan manusia 
untuk dapat sintas menjadi tiga kali lipat: 1) manusia harus menguasai teknologi untuk 
mempertahankan hidup; 2) manusia wajib mengendalikan ledakan penduduk dan menjaganya 
tetap stabil; 3) manusia wajib hidup secara dinamis dan seimbang dalam ekosistem demi 
menjaga kelestarian alam. 

Perkembangan manusia dari waktu ke waktu semakin kompleks yang banyak 
menimbulkan masalah baik dari segi ekonomi, pendidikan, budaya hingga masalah 
lingkungan yang sudah dan tetap dirasakan akibatnya. Oleh karena itu diperlukan usaha yang 
dapat mengubah gaya hidup (life style), sehingga manusia lebih bijak dalam memanfaatkan 
ilmu dan teknologi. Jawaban untuk menyikapi permasalah tersebut salah satunya melalui 
pendidikan, tetapi pendidikan seperti apa yang cocok untuk menjawab masalah tersebut, 
mengingat pendidikan di Indonesia juga masih mencari model pendidikan yang sesuai 
dengan karakter dan budaya bangsa. Seperti yang diungkapkan Alwasilah (2010) pada surat 
kabar online Pikaran Rakyat. 

Kita sebagai bangsa masih mencari-cari solusi untuk membenahi berbagai keruwetan pendidikan. 
Ada kritik bahwa pendidikan sekarang ini meniru pola Barat dan telah mengabaikan potensi dan 
jati diri sebagai bangsa Timur. Konsep "muatan lokal" dalam kurikulum saat ini sering kali hanya 
sebagai aksesori sehingga kehadirannya tidak membawa dampak pedagogis [Pikiran rakyat Online 
21 Februari 2010] 

Tetapi lebih lanjut Alwasilah (2010) menambahkan bahwa ada praktik pendidikan dan 
etnodidaktik yang terbukti ampuh menjawab pertanyaan tersebut. 

Ada sejumlah praktik pendidikan tradisional atau etnodidaktik yang terbukti ampuh. Sebut sajalah 
praksis kultural di kampung-kampung adat seperti Kampung Naga dan Baduy yang terpuji dalam 
melestarikan lingkungan. Demikian juga sistem pendidikan berasrama di pesantren-pesantren 
tradisional yang telah menghasilkan lulusan yang memiliki jiwa kewirausahaan dan hampir tidak 
pernah bercita-cita menjadi pegawai negeri.  

Demikian itu adalah kearifan lokal yang layak menjadi basis pendidikan dan pembudayaan. 
Etnopedagogi adalah praktik pendidikan berbasis kearifan lokal dalam berbagai ranah seperti 
pengobatan, seni bela diri, lingkungan hidup, pertanian, ekonomi, pemerintahan, sistem 
penanggalan, dan sebagainya. Dari situ akan berkembang etnofilosofis, etnopsikologi, 
etnomusikologi, etnopolitik, dan sejenisnya. [Pikiran Rakyat Online 21 Februari 2010] 

Beranjak dari pemikiran tersebut, penulis mencoba menggagas konsep etnopedagogi 
untuk dikembangkan dan diterapkan pada kegiatan kelompok pecinta alam maupun para 
penggiat alam terbuka, sehingga kelompok pencinta alam dapat menjadi agen konservasi 
untuk menjaga kelestarian alam, sebab di masyarakat masih beredar anggapan yang negatif 
terhadap kelompok pecinta alam maupun para penggiat alam terbuka. 

Anggapan tersebut memang sulit dilepaskan dari diri para pencinta alam mupun para 
penggiat alam terbuka. Karena ada beberapa kelompok penggiat alam terbuka yang kurang 
peduli untuk menjaga lingkungan. Untuk mengubah anggapan yang “Buruk” tersebut 
kelompok pencinta alam harus bisa menunjukkan dirinya sebagai manusia yang mencintai 
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alam bukan perusak alam seperti tercantum dalam kode etik pemuda pencinta alam se-
Indonsia sebagai berikut. “Pencinta alam Indonesia sadar bahwa pencinta alam adalah 
mahluk yang mencintai alam sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa”. (Kode etik pemuda 
pencinta alam se-Indonesia poin 3)  

 Di lingkungan Universitas Pendidikan Indoensia (UPI) sendiri kegiatan alam terbuka 
merupakan salah satu kegiatan mahasiswa yang sangat diminati, terbukti dengan 
bermunculannya kelompok pencinta alam. Tercatat terdapat 17 kelompok pecinta alam yang 
bernaung di UPI. Salah satu diantaranya adalah KPA BIOCITA Formica dari Jurusan 
Pendidikan Biologi. Keberadaan kelompok pecinta alam tersebut merupakan modal yang 
sangat besar bagi dunia pendidikan, karena mahasiswa yang tergabung dalam kelompok 
pencinta alam tersebut merupakan mahasiswa calon tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 
yang nantinya akan menentukan kondisi pendidikan di Indonseia masa mendatang. 

Kegiatan mahasiswa pencinta alam umumnya dilakukan di daerah-daerah pelosok dan 
berdekatan dengan pemukiman penduduk terpencil, yang penduduknya sebagian besar tidak 
memiliki pendidikan yang tinggi, dan pola hidup yang sederhana. Kedatangan para penggiat 
alam terbuka yang kurang bertanggung jawab ke wilayah tersebut telah membawa dampak 
yang kurang baik bagi pemukiman penduduk setempat misalnya bertebarannya sampah, 
kotornya perairan, eksploitasi sumber daya alam maupun sumber daya hayati oleh para 
pendatang yang kurang bertanggung jawab akibat kekayaan sumber daya yang semakin 
terekspos. 

Dengan berbekal konsep entnopedagogi diharapkan para mahasiswa pencinta alam 
dapat menjadi agen konservasi demi menjaga budaya, sumber daya alam, dan 
keanekaragaman hayati. Berbekal kompetensi untuk menjangkau daerah-daerah terpelosok 
dan kemampuan hidup di alam terbuka, maka mahasiswa pencinta alam dapat dijadikan agen 
untuk membina penduduk yang terpelosok sehingga mereka mendapatkan pendidikan yang 
layak. Hal tersebut akan membawa pemerataan pendidikan demi kemajuan pendidikan di 
Indonesia. Kemudian dengan mempelajari budaya penduduk setempat, mahasiswa pecinta 
alam dapat bekerja sama dengan penduduk setempat untuk bersama-sama menjaga 
kelestarian alam dengan menjadikan penduduk lokal sebagai penjaga dan pelestari alam 
(Local Conservator) melalui pemberian informasi yang benar tentang konservasi. 

Dengan kondisi-kondisi yang ada tersebut jelas bahwa usaha konservasi dan 
pengembangan pendidikan di wilayah terpelosok bisa dilakukan dengan menggagas konsep 
entopedagogi. Di dalam makalah ini penulis akan mencoba untuk menggungkap bagaimana 
konsep etnopedagogi dikembangkan sebagai usaha kelompok pencinta alam agar menjadi 
agen dalam konservasi budaya, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati. 

B. Etnopedagogi 

Kata etnopedagogi berasal dari dua istilah yaitu ethno yang bermakna “terkait 
budaya” dan pedagogi yang bermakna “seni, sains dan profesi mengajar”, sehingga 
etnopedagogi bermakna aktivitas mengajar lintas budaya seperti yang diungkapkan Burger 
(1968:21) sebagai berikut: 

Ethno pedagogy. We shall need a term to describe teaching technique when applied across 
culture, as from dominant cultures toward a minority cultures. Fortunately, such word is readily 
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formed from two well know meaningful linguistic units, or morphems. They are: ethno which mean 
“relating to cultures” and, therefore, ‘across cultures’ and pedagogy, which mean’ the art, 
science or profession of teaching (meriam 1961:s.v ethno and s.v pedagogy) consequently, me may 
form the term “ethno pedagogy” which we define as the activity of cross cultural teaching. Or 
“educanthropology” by Patricia Grinager (discussed in brameld and Sullivan 1961:71). 

Konsep etnopedagogi telah banyak dikembangkan dalam berbagai bidang yang terkait 
permasalahn etnis. Konsep ini diterapkan karena mengandung konsep kearipan budaya lokal, 
dalam konteks kehidupan dan relasi sosial ditengah komunitas yang majemuk, konsep ini 
memiliki kekuatan (power) dalam menciptakan suasana sosial yang kondusif. Maka dengan 
memahami dan mengangkat kearipan budaya lokal dalam kontek kehidupan ditengah 
masyarakat yang pluralis, secara sejatinya dapat memberikan peran bagi tertatanya hubungan 
sosial yang harmoni dengan semangat saling menghargai dan menghormati. Berikut akan 
dipaparkan penggunaan konsep entopedagogi dalam pendidikan dan etnopedagogi dalam 
konservasi. 

 
1. Etnopedagogi dan Pendidikan 

 
Di masa lalu, sistem pendidikan nasional di Indonesia lebih bercirikan ‘keseragaman’ 

yang berlandaskan pada budaya nasional yang berdiri di atas puncak-puncak kebudayaan 
daerah. Akibatnya, pendidikan diselenggarakan ‘within the context of majority rule amidst 
competing minorities’ dan dikelola ‘ as demands for substantial expansion or contraction of 
the net scope of authoritative allocation’ (cf.Sizemore, 1978; Greenfield, 1982; Crossley, 
1985). Pendidikan yang dilaksanakan dengan dua prinsip tadi disebut pendidikan 
monokultural. Pendidikan monokultural sangat rentan terhadap konflik SARA (Dove,1983; 
Bray,1986; Lillis,1986). 

Pada masyarakat multikultural memiliki tipe atau pola tingkah laku yang khas. 
Sesuatu yang dianggap sangat tidak normal oleh budaya tertentu tetapi dianggap normal atau 
biasa-biasa saja oleh budaya lain. Perbedaan semacam inilah yang sering menyebabkan 
kontradiksi atau konflik, ketidak-sepahaman dan disinteraksi dalam masyarakat multikultur. 
Seperti yang dikatakan O’Sullivan (1994:67), bahwa setiap kebudayaan memiliki bentuk 
yang khas, tingkah laku yang unik, yang memiliki latar budaya yang berbeda.  

Subkultur dan mikrokultur yang beragam di Indonesia mau tidak mau ditentukan 
sebagai bagian dari suatu entitas sosial dari budaya dominan, meskipun pada khakikatnya 
subkultur dan mikrokultur tersebut mempunyai keunikan dan kekhasan dengan berbagai 
kebiasaan, adat istiadat dan pengalaman lokal, nilai-nilai sosial dan harapan-harapan hidup 
yang selalu tidak sama dengan budaya dominan. Hal ini berarti bahwa fungsi dan tugas 
lembaga pendidikan harus mengedepankan pola variatif dan mengakui pluralisme sehingga 
perbedaan tidak menjadi hambatan tetapi menjadi sumber kekuatan untuk hidup 
berdampingan. 

Hal tersebut di atas merupakan alasan kuat kenapa konsep etnopedagogi di terapkan 
dalam pendidikan di Indonseia. Menurut Paul G. Liberty (1968) konsep Entopedagogi sangat 
sesuai dengan pendidikan yang berdasarkan budaya dan kelompok etnik yang begitu beragam 
seperti diungkapkan sebagai berikut. 

Ethno pedagogy concept has been used and developed in education. This concept represents an 
important contribution to education program that emphasizes the development of culturally 
relevant educational material and program for ethnic minority. It inaugurates a concerted effort 
to apply technology, the “science of peoples and their culture” to the education of ethnic group. It 
is expected to saturate a community with variety of programs, culturally based, that brings the 
school, family and community into closer cooperation. 
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Dari pernyataan tersebut terungkap bahwa konsep entopedagogi merupakan sains 
masyarakat dan budaya. Diharapkan konsep etnopedagogi tersebut dapat memenuhi program 
pendidikan yang berlandaskan budaya, yang akan membawa kegiatan sekolah, keluarga, dan 
masyarakat pada kerjasama yang lebih baik. Hal tersebut merupakan tugas lembaga 
pendidikan untuk mampu menyosialisasikan nilai-nilai multikulturalisme supaya lebih terarah 
dan terintegrasi dalam mata pelajaran atau dengan menjadi salah satu mata pelajaran yang 
diajarkan di sekolah. 

Konsep etnopedagogi ini telah membawa pada era baru dalam pengembangan metode 
mengajar, penyusunan kurikulum, materi ajar. Maupun aspek lain dalam pendidikan yang 
berlandaskan budaya seperti diungkapkan Dr. Ray Bamhardt (1997) sebagai berikut. 

People feel that children need the best of the past and the best of the new ways to create a future 
for themselves, based on a solid sense of who they are, and strong feeling of confidence and self-
respect. This can best be achieved by the content of education, methods and forms of teaching, and 
upbringing in schools being closely connected with traditional ways of life, to take into account 
traditional life-style, and the need of revival of national cultures. One of the first things to 
recognize is that the more you learn about yourself. 

Oleh karena itu, hanya melalui program pendidikan berdasarkan budaya setempat (closely 
connected with traditional ways of life) yang dikonsepsi dengan baik dan dilaksanakan secara 
kontinu dapat tercipta sebuah masyarakat yang paham terhadap keberagaman budaya, yang begitu 
dibutuhkan bagi masa kini dan masa depan bangsa Indonesia, sehingga akan tercipta pemerataan 
pendidikan yang akan membawa pada kemajuan pendidikan di Indonesia. 

 
2. Etnopedagogi dan Konservasi 

 
Konservasi itu berasal dari kata conservation yang terdiri atas kata con (together) dan 

servare (keep/save) yang memiliki pengertian mengenai upaya memelihara benda yang kita 
punya (keep/save what you have), namun secara bijaksana (wise use). Ide ini dikemukakan 
oleh Theodore Roosevelt (1902) yang merupakan orang Amerika pertama yang 
mengemukakan tentang konsep konservasi. 

Rijksen (1981) mengemukakan bahwa konservasi merupakan suatu bentuk evolusi 
cultural. Pada saat dulu upaya konservasi lebih buruk daripada saat sekarang. Konservasi juga 
dapat dipandang dari segi ekonomi. Ekologi konservasi dari segi ekonomi berarti mencoba 
mengalokasikan sumber daya alam untuk sekarang, sedangkan dari segi ekologi, konservasi 
merupakan alokasi sumber daya alam untuk sekarang dan masa yang akan datang. Apabila 
merujuk pada pengertiannya, konservasi didefinisikan dalam beberapa batasan, sebagai 
berikut. 

1. Konservasi adalah menggunakan sumber daya alam untuk memenuhi keperluan manusia 
dalam jumlah yang besar dalam waktu yang lama (American Dictionary). 

2. Konservasi adalah alokasi sumber daya alam antar waktu (generasi) yang optimal secara 
sosial (Randall, 1982). 

3. Konservasi merupakan manajemen udara, air, tanah, mineral ke organisme hidup termasuk 
manusia sehingga dapat dicapai kualitas kehidupan manusia yang meningkat termasuk dalam 
kegiatan manajemen adalah survai, penelitian, administrasi, preservasi, pendidikan, 
pemanfaatan dan latihan (IUCN, 1968). 

4. Konservasi adalah manajemen penggunaan biosfer oleh manusia sehingga dapat memberikan 
atau memenuhi keuntungan yang besar dan dapat diperbaharui untuk generasi-generasi yang 
akan datang (WCS, 1980). 
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Dari beberapa pengertian tersebut istilah konservasi sebenarnya merujuk pada usaha 
untuk menjaga, mempertahankan dan melestarikan apa yang dimiliki untuk tetap lestari. Oleh 
karena itu, istilah konservasi dapat digunakan pada berbagai bidang, seperti konservasi 
budaya, konservasi ekonomi, maupun konservasi alam. Tetapi sekarang istilah konservasi 
lebih sering dipakai untuk konservasi alam, sehingga istilah ini diidentikan dengan hutan, 
gunung, satwa liar maupun tumbuhan langka.  

Keberadaan hutan, gunung, hewan liar, dan tumbuhan langka memang merupakan 
bagian dari fokus dari konservasi alam. Tempat-tempat untuk wilayah konservasi alam 
umumnya terletak jauh dari perkotaan dan terpencil. Kawasan untuk konservasi dapat berupa 
Kawasan Hutan Suaka Alam (KSA), Kawasan Hutan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman 
Buru (TB). Kawasan tersebut sebagian besar dihuni oleh penduduk lokal yang 
pemukimannya berada di dalam kawasan maupun berada di pinggiran kawasan. Penduduk ini 
sudah terbiasa untuk menggunakan dan memanfaatkan sumber daya dan kekayaan alam di 
kawasan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Masyarakat yang tinggal di 
wilayah konservasi ini berasal dari suatu etnik atau suku yang berbeda, mereka memiliki 
peraturan, tata dan nilai yang sangat erat mereka anut seperti penduduk Dayak di hutan 
Kalimantan, ataupun suku Baduy di Banten. 

Untuk melaksanakan kegiatan konservasi di kawasan tersebut, mutlak harus 
melibatkan penduduk lokal, supaya terjadi kolaborasi yang harmonis dalam pelaksanaan 
kegiatan konservasi. Untuk bisa berkolaborasi dengan penduduk lokal diperlukan metode 
maupun pendekatan yang bisa menggali nilai-nilai lokal dan kearipan lokal untuk dijadikan 
sumber informasi dalam menentukan kebijakan dalam konservasi. Pendekatan atau konsep 
yang bisa diterapkan adalah konsep etnopedagogi. Sesuai dengan yang disampaikan 
Alwasilah dalam Pikiran Rakyat online sebagai berikut. 

Etnopedagogi memandang pengetahuan atau kearifan lokal (local knowledge, local 
wisdom) sebagai sumber inovasi dan keterampilan yang dapat diberdayakan demi 
kesejahteraan masyarakat. Kearifan lokal adalah koleksi fakta, konsep, kepercayaan, dan 
persepsi masyarakat ihwal dunia sekitar. Ini mencakup cara mengamati dan mengukur alam 
sekitar, menyelesaikan masalah, dan memvalidasi informasi. Singkatnya, kearifan lokal 
adalah proses bagaimana pengetahuan dihasilkan, disimpan, diterapkan, dikelola, dan 
diwariskan. [Pikiran rakyat online 21 Februari 2010]. 

Pernyaatan tersebut memperkuat bahwa konsep etnopedagogi sangat  berkaitan erat 
dengan kegiatan konservasi. Usaha yang menggunakan pendekatan tersebut telah dilakukan 
oleh Depatemen Kehutanan maupun LSM yang berfokus pada masalah konservasi, dengan 
melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, lokakarya, dan pelatihan yang dapat 
menjadikan masyarakat lokal sebagai agen dalam kegiatan konservasi. Usaha tersebut 
diantaranya dengan merekrut masyarakat lokal untuk menjadi polisi hutan, menjadikan 
masyarakat lokal sebagai pemandu (guide) pada kegiatan ekowisata maupun penelitian, 
kemudian dengan menyelengaraan pendidikan bagi generasi muda penduduk lokal tersebut. 

 
3. Pencinta Alam, Etnopedagogi dan Konservasi 

Etnopedagogi memandang pengetahuan atau kearifan lokal (local knowledge, local 
wisdom) sebagai sumber inovasi dan keterampilan yang dapat diberdayakan demi 
kesejahteraan masyarakat. Kearifan lokal adalah koleksi fakta, konsep, kepercayaan, dan 
persepsi masyarakat ihwal dunia sekitar. Ini mencakup cara mengamati dan mengukur alam 
sekitar, menyelesaikan masalah, dan memvalidasi informasi. Singkatnya, kearifan lokal 
adalah proses bagaimana pengetahuan dihasilkan, disimpan, diterapkan, dikelola, dan 
diwariskan. 
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Konsep etnopedagogi telah memberikan pengaruh pada berbagai aspek terutama 
berkaitan dengan praktik pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural yang bersumber 
dari kearifan lokal memberikan insiprasi bagi para konservator untuk menerapkan konsep 
kearifan lokal untuk kepentingan konservasi. Konservasi diterapkan bagi masyarakat lokal 
yang berdomisili di wilayah konservasi, karena masyarakat lokal memiliki tata nilai dan 
budaya yang cenderung untuk menjaga alam dan lingkungan mereka tetap lestari. Kebutuhan 
ekonomi yang semakin meningkat ditambah mulai masuknya pihak luar, maka masyarakat 
lokal mulai berubah dan mulai kurang menghargai budaya yang telah diwariskan. Sehingga 
mereka tidak mampu mempertahankan wilayah mereka sendiri dan mulai melakukan 
perambahan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.  

Selama tahun 2005, telah tercatat berbagai gangguan yang mengancam eksistensi dan 
kondisi kawasan hutan. Gangguan berupa penyerobotan kawasan hutan oleh masyarakat 
mencapai luasan 19.527,91 hektar, sedangkan gangguan terhadap tegakan hutan berupa 
penebangan ilegal diperkirakan telah mengakibatkan kehilangan kayu  ±686.353,01 M3

1. Mahasiswa Pencinta Alam Sebagai Agen Konservasi 

 kayu 
bulat [http://act.maydaygroup.org/articles]. Hal tersebut sangat memprihatinkan karena 
masyarakat ikut ambil bagian dalam perambahan hutan. Diharapkan dengan penggunaan 
konsep entopedagogi dalam praktik konservasi bisa membawa kembali kearifan lokal untuk 
diterapkan dalam kehidupan masyarakat demi terciptanya kelestarian budaya, sumber daya 
alam maupun keanekaragaman hayati. 

Kegiatan alam terbuka merupakan salah satu kegiatan yang digemari oleh kalangan 
pelajar, mahasiswa maupun masyarakat umum. Kegiatan tersebut terus subur berkembang 
karena Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan lokasi-lokasi yang menarik dan 
menantang bagi para penggiat alam terbuka. Para penggiat alam terbuka tersebut umum 
disebut di masyarakat sebagai kelompok pencinta alam.  Kegiatan kelompok pencinta alam 
tersebut dilakukan dengan berbagai cara, seperti yang paling umum adalah pendakian 
gunung, pemanjatan tebing, arung jeram dsb. Kegiatan mereka umumnya dilakukan di lokasi 
yang jauh dari perkotaan bahkan sampai kepelosok-pelosok. 

Kegiatan-kegiatan alam terbuka yang dilakukan di “Lapangan”, istilah untuk tempat 
kegiatan alam terbuka, terkadang menimbulkan citra yang kurang baik bagi para penggiat 
alam terbuka, karena terdapat rekan-rekan yang menamakan dirinya kelompok pencinta alam 
tetapi tidak begitu perduli dengan kondisi lingkungan seperti membuang sampah 
sembarangan, mencurat-coret lokasi, dan membajak bunga Edelweiss. 

Di lingkungan Universistas Pendidikan Indonesia (UPI) tercatat sekitar 17 kelompok 
pecinta alam. Pencinta alam di UPI berasal dari tingkat universitas hingga tingkat jurusan. 
Dikarenakan mahasiswa UPI merupakan calon pendidik dan tenaga kependidikan maka 
sudah selayaknya kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut mencerminkan jati diri 
bakal seorang pendidik, berkaitan dengan kegiatan kelompok pencinta alam di UPI, sudah 
seharusnya kegiatan ini diarahkan tidak hanya untuk kegiatan kepencintaalaman saja tetapi 
juga diintegrasikan dengan kegiatan kependidikan. Dengan berbekal “Titel” sebagai 
mahasiswa calon tenaga pendidik dan kependidikan anggapan yang kurang baik tentang 
pencinta alam harus mulai bisa dihilangkan dengan menunjukkan kegiatan kepencintalaman 
yang positif dan dapat melestarikan kelestarian alam. 

Lebih jauh lagi, kegiatan kelompok pencinta alam tersebut harus juga bisa menjadi 
usaha konservasi. Dan setiap anggotanya dapat menjadi agen konservasi. Konservasi disini 
adalah konservasi untuk melestarikan budaya, sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. 
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Kelompok pencinta alam sangat sesuai untuk dijadikan sebagai agen konservasi, 
karena mereka adalah orang-orang yang gemar melakukan kegiatan di alam, dan sering 
berinteraksi dengan penduduk lokal, sehingga mereka harus benar-benar peduli terhadap 
kelestarian alam, dan menjadi pelopor dalam menjaga kelesetarian alam.  

Berkenaan dengan konsep etnopedagogi, mahasiswa UPI harus menjadi pioneer 
karena mahasiswa UPI telah dibelaki ilmu–ilmu pedagogi. Ilmu tersebut  dapat dijadikan 
sebagai modal dalam pendidikan konservasi baik di lingkungan pendidikan seperti sekolah 
maupun pendidikan konservasi untuk penduduk lokal di kawasan daerah konservasi. 

2. Usaha Mahasiswa Pencinta Alam Dalam Penerapan Konsep Etnopedagogi Sebagai 
Usaha Konservasi 

Sebagai kelompok pencinta alam khususnya pecinta alam yang bernaung di UPI 
sudah semestinya untuk mengembangkan usaha-usaha konservasi untuk menjaga kelestarian 
alam. Kegiatan yang akan diangkat disini adalah kegiatan pengembangan konsep 
entopedagogi untuk konservasi. Konsep etnopedagogi diangkat karena konsep ini telah 
terbukti dapat mempertahakan dan melestarikan budaya, sumber daya alam maupun 
keanekaragaman hayati.  

Guna memahami bagaimana konsep etnopadagogi bisa diterapkan untuk konservasi, 
telah dilakukan kajian awal tentang hal tersebut dengan melakukan kunjungan ke 
perkampungan Baduy di Banten. Kunjungan tersebut dilakukan oleh KPA BIOCITA Formica 
dari Jurusan Pendidikan Biologi UPI pada bulan Juli 2006. Dari hasil kunjungan tersebut 
diperoleh informasi bahwa penduduk baduy dapat melestarikan budaya mereka dengan tetap 
menjaga nila-nilai budaya, cara pendidikan, agama dan pengetahuan yang telah diwariskan 
dari nenek moyang mereka. Dari kunjungan tersebut juga dapat dikembangkan konsep 
Etnobotani karena masyarakat Baduy juga memiliki pengetahuan dan keahlian dalam 
memelihara dan memanfaatkan tumbuhan untuk kebutuhan mereka contohnya untuk 
keperluan obat tradisional. 

            
Gambar 1. Wawancara dengan penduduk Baduy (kiri), perumahan Baduy (kanan). 

Sumber: Dokumentasi KPA BIOCITA Formica Juli 2006 

Untuk bisa menerapkan konsep etnopedagogi dalam konservasi maka diperlukan 
pendidikan bagi kelompok pecinta alam sendiri, sehingga kemudian dikembangkan materi-
materi yang disiapkan untuk pendidikan pencinta alam, seperti materi Sikap Ilmiah Di 
Kalangan Pencinta Alam, Sosialisasi Pedesaan dan materi Konservasi bagi pencinta alam. 

Perenerapan konsep etnopedagogi dalam konservasi dapat dilakukan, dengan 
langkah- langkah yang teliti dan direncanakan. Hal tersebut dapat dilakukan sebagai berikut. 
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a. Menguasai bahasa setempat. Bahasa merupakan kunci dalam berkomunikasi, dengan 
menguasai bahasa setempat permasalahan komunikasi dapat dihindari. 

b. Mempelajari karakter masyarakat setempat. Karakter adalah ciri khas yang dimiliki 
masyarakat. Hal ini perlu dipelajari dengan seksama, karakter ini termasuk di dalamnya 
perilaku, aturan, struktur sosial dan norma-norma yang berlaku. 

c. Berbaur dengan masyarakat setempat. Berbaur maksudnya terjadi interaksi secara normal 
dan masyakat sudah bisa menerima kehadiran kita disana. 

d. Pemberian pendidikan pada masyarakat setempat. Pendidikan konservasi dilakukan 
dengan tidak melabrak norma dan aturan yang berada di masyarakat. Pendidikan yang 
baik adalah pendidikan yang diberikan dengan terlebih dahulu mendalami budaya 
setempat. Kemudian pendidikan disampaikan dengan menggunakan bahasa pengantar 
masyarakat setempat. Hal ini pernah dicoba dilakukan oleh KPA BIOCITA Formica di 
suatu kampung di Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang, tepatnya di kampung Cibago. 
Penyuluhan tersebut dilakukan dengan mengundang pembicara dari Jurusan Pendidikan 
Biologi yaitu Drs. Yusuf Hilmi Adisendjaja, M.Sc dengan tujuan penyuluhan adalah 
konservasi alam curug Cileat yang berdekatan dengan pemukiman warga tersebut. 

  
Gambar 2. Penyuluhan Konservasi Alam Curug Cilat.  

Sumber: Dokumen KPA BIOCITA Formica, Agustus 2009. 
e. Berkolaborasi dan bekerja sama dengan penduduk setempat. Berkolaborasi dan bekerja 

sama merupakan tahapan selanjutnya dari kegiatan konservasi. Kolaborasi dengan 
masyarakat lokal dapat meningkatkan keberhasilan dalam manajemen sumber daya alam 
maupun konservasi. Seperti diungkapkan Sheil dan Lawrence (2004: 632)  “Local 
collaborations also offer promising ways with which to improve natural resource 
management and conservation”. Lebih jauh lagi untuk kepentingan konservasi 
keanekaragaman hayati. Perlu memanfaatkan informai yang dimiliki masyarakat lokal, 
dan dengan memberikan latihan pada mereka. Kepentingan konservasi keanekaragaman 
hayati khususnya dapat dikembangkan dengan menjadikan masyarakat lokal sebagai 
Parabiologis (Parabiologist) maupun Parataksomonis (parataxonomist).  
Parataksomomis dan parabiologis adalah warga lokal yang tidak memiliki pendidikan 
formal tetapi memiliki kemampauan dalam bidang taksonomi maupun biologi. 
Kerjasama dengan mereka dalam kegiatan konservasi dapat mengurangi biaya jika 
dibandingkan dengan mempekerjakan ahli dari lulusan universitas. Sheil dan Lawrence 
(2004: 632) mengungkapkan hal tersebut seperti berikut: 

Local parataxonomists (people who lack formal higherlevel education, but who are trained to 
undertake taxonomic tasks) and parabiologists (people who lack formal higher-level education, 
but who are trained to undertake biological research tasks) can provide better information about 
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local biodiversity at a greater rate and  lower cost than is feasible using university-trained 
expertise and conventional approaches. 

Keberhasilan tersebut telah tercapai di beberapa wilayah konservasi seperti yang 
dilaporkan Sheil dan Lawrence (2004: 632) berikut ini. 

Parabiologist-based approaches have achieved impressive results. The forests of Kinabalu, Sabah, 
Malaysia have been extensively explored by professional botanists for over a century, yet a recent 
project led by the People and Plants Initiative (http://peopleandplants.com) engaged community-
based collectors and increased the known palm genera from ten to 19, and overall palm taxa by 
48 to 81 over only four years. The parataxonomists of the Biodiversity Inventory Program of the 
National Biodiversity Institute (INBio) (http://www.inbio.ac.cr/en/inbio/inb_queinbio.htm) in 
Costa Rica have collected  3 000 000 insect specimens in 13 years. Parataxonomists in the Area 
de Conservacio´n Guanacaste in northwestern Costa Rica have posted 200 000 caterpillar rearing 
records for 3000 species on the internet in the past two decades (http://janzen.sas.upenn.edu). 
Novotny et al.’s study of host specificity of 1010 leaf-chewing insect species on 59 species of 
woody plants in Papua New Guinea was completed in only three years with the help of seven 
parataxonomists. 

Terbukti dengan menggunakan warga lokal sebagai parabiologis dan parataxonomis 
dapat menghasilkan hasil yang sangat mengesankan untuk konservasi keanekaragaman 
hayati. Hal tersebut perlu terus diusahakan dan dikembangkan. 

f. Pengembangan Agrikultur bagi kesejahtraan masyarakat. Pengembangan agrikultur dapat 
memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, karena Indonesia merupakan Negara agraris 
sehingga pemgembangan agrikultur merupakan hal yang potensial. Pengembangan 
agrikultur tersebut bisa dilakukan dengan pengenalan tanaman baru untuk 
dibudidayakan, teknik-teknik pengolahan lahan maupun teknik pengendalian hama 
terpadu bagi masyarakat lokal. 
 

3. Kendala penerapan konsep etnopedagogi dalam konservasi (kesulitan kerjasama 
dengan penduduk lokal) 

Penerapan konsep etnopedagogi dalam pendidikan konservasi bagi masyarakat lokal 
bukanlah hal mudah. Masyarakat lokal bertindak dengan kehendak mereka sendiri, sehingga 
isi kegiatan harus berdasarkan budaya lokal dan kebiasaan mereka dan terkadang sulit untuk 
bisa mengendalikan waktu ketika bekerjasama dengan warga lokal. Hal ini dikemukakan 
Sheil dan Lawrence (2004: 635) “projects must be tailored to local contexts, cultures and 
demands, and they often require time and flexibility, which can be difficult in a world of 
short-term, tightly planned grants”. 

Kondisi ekonomi yang kurang dari penduduk lokal dapat menghambat dalam kegiatan 
konservasi karena mereka akan melakukan konservasi tetapi dengan harapan bayaran yang 
sangat mahal. 

Terdapat budaya dan kultur yang sulit ditembus seperti hal-hal mistis dan tempat–
tempat yang dinggap “angker” misalnya hutan larangan, sehingga kegiatan terutama 
konservasi keanekaragamn hayati tidak bisa dilakukan karena beberapa wilayah tidak 
diperbolehkan untuk dikunjungi. Hal tersebut positif dari segi pelestarian karena akan 
membuat tempat tersebut tetap lestari tetapi dari segi pendataan informasi keanekaragaman 
hayati, hal tersebut akan menyulitkan karena informasi keanekaragaman hayati di daerah 
tersebut tidak akan tercatat. 

http://peopleandplants.com/�
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Timbulnya keinginan yang berbeda antara kebutuhan konservasi dengan kebutuhan 
masyarakat. Misalnya ketika kebutuhan konservasi untuk menjaga kelestraian hewan dengan 
tidak melakukan pemburuan, tetapi kebutuhan masyarakat harus dipenuhi dengan berburu.  

Hal yang paling sulit adalah mengubah dan memberikan pemahaman terhadap 
masyarakat lokal mengenai konservasi. Hal ini disebabkan masyarakat telah memiliki 
pemahaman sendiri tentang apa yang mereka perbuat. Seperti misalnya masalah babi hutan 
yang turun ke pemukiman. Kasus ini terjadi di kampung Cibago, Kabupaten Subang. 
Meskipun telah  diberikan penjelasan mengenai kenapa babi hutan bisa turun ke pemukiman, 
misalnya dengan menjelaskan karena sumber makanan babi di hutan habis, area hidup 
mereka menyempit, dan musuh alami mereka hilang. Hal tersebut terjadi karena penebangan 
liar dan pemburuan musuh alami babi hutan, tetapi tetap saja masyarakat meyakini bahwa 
turunnya babi hutan ke pemukiman merupakan sebuah peristiwa yang berkaitan dengan hal-
hal mistis.  

Selain itu, hal-hal mistis tidak sepenuhnya harus dihilangkan karena ada hal-hal mistis 
yang justru sangat menguntungkan dari segi konservasi. Misalnya hutan larangan yang telah 
disinggung sebelumnya, hutan tersebut menjadi tempat yang baik untuk konservasi karena 
tidak pernah berani dijamah akibat adanya hal mistis di hutan tersebut, sedangkan untuk hal-
hal mistis yang berkaitan dengan kehidupan dapat mulai diarahkan pada pemahaman yang 
benar dengan pendekatan dan pendidikan agama (religion approach). Pendekatan dan 
pendidikan agama ini diberikan karena semua agama memiliki nilai-nilai positif dalam 
kehidupan, termasuk di dalamnya untuk hidup harmonis dan selaras dengan alam.  

C. Penutup 

Pengunaan konsep etnopedagogi dalam kegiatan konservasi sangat relevan karena 
konsep etnopedagogi berasal dari kearifan lokal. Konsep ini telah mampu memberikan 
jawaban bagi permasalahan pendidikan maupun konservasi.  Konsep etnopedagogi dalam 
pendidikan telah membawa dampak positif dengan dikembangkannya kurikulum yang 
berbasiskan kearifan lokal, sumber belajar maupun cara mengajar yang juga dilandaskan pada 
kearifan lokal. 

Untuk kegiatan konservasi konsep ini membantu dalam usaha untuk memasuki dunia 
masyarakat lokal, sehingga memberikan kemudahan dalam melakukan pendidikan konservasi 
bagi masyarakat lokal. Dengan pelatihan warga lokal menjadi parataksomomis dan 
parabiologis yang memilki keamampauan dalam bidang-bidang tersebut akan membawa 
kepada lestarinya keanakeragaman hayati yang ada di Indonesia. 

Bagi kalangan pencinta alam khususnya mahasiswa pencinta alam UPI yang sering 
bepergian ke pelosok-pelosok dengan berbekal konsep etnopedagogi diharapkan mahasiswa 
dapat melakukan pendekatan untuk mulai membina masyarakat pada kegiatan konservasi. 
Dari segi pemerataan pendidikan di Indonseia pun kelompok pecinta alam dapat menjadi 
modal yang sangat besar untuk melakukan pendidikan di pelosok-pelosok misalnya sebagai 
tenaga pengajar. Mengingat kondisi pendidikan Indonesia di wilayah terpencil masih sangat 
meprihatinkan.  
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PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN PARTISIPATIF DALAM 
PENINGKATAN KOMPETENSI DAN KEMANDIRIAN PESERTA KURSUS  

(STUDI DI LPK PELITA MASSA DI JAWA BARAT) 
Oleh: Yanti Shantini 

Pascasarjana UPI 
 

ABSTRACT 
The data in 2008 illustrated that the total target of courses in West Java is 10.943 

persons with the budget provided is 17 billion as the source of subsidy aid fund. This finance 
is intended to fund many types of courses program. The amount of the provided fund needs to 
balance good and innovative management in order to attain the goal of producing skillful 
workers. This research studies how a learning model based on the skill can produce its 
graduates to have the competence based on its level and to gain the level of independence 
after finishing the program. The effort to generate qualified human resources is attained 
through the cooperation of many sides of the party who are involved in the program. This is 
in line with Claslee (1931) mentioning that the involvement of society in the success of the 
program is required in its role as the education medium for its people. In addition, InWent 
(2003) elaborates that the implementation of these educational services should adjust the 
changes in the market structure, the innovation in technology and the new methods in 
organizing the work. He further adds that these educational services implementation 
definitely requires new knowledge and development especially in the field of competence. 
One of the ways in conducting this learning innovation is by having this inventive learning as 
the development of constructivist paradigm. Yamin (2008). 

This research employs the procedure of research and development by applying joint 
method including qualitative and quantative approaches. Qualitative approach is utilized to 
describe the actual condition of courses program implementation in West Java and the skill 
learning model of LKP Pelita Massa. Quantitative approach, on the other hand, measures the 
effectiveness of the model developed using true experiment method with pos-test control 
design as the technique. 

The course of sewing specialty in the basic level that utilizes participative learning 
strategy is an innovation in the field. This fact is opposed the idea of the so far learning itself 
that has always been conducted in the form of teacher centered. This condition leads the 
researcher to develop conceptual learning model with sewing specialty by demonstrating the 
development of fashion and the needs of society. This model is further studied by academics 
and practitioners involving in this program and is then tried out in actual condition in LKP 
Pelita Massa in Bandung, West Java. The result shows that skill learning is able to improve 
the competence and independence of the students. The learning process conducted in the 
program has supplied students with the ability of group cooperation that is applied when they 
are in the business learning group. 

The course of the participative learning with sewing specialty in the basic level has 
evidently been able to improve the competence and to encourage students’ independence. 
Hence, it is expected that this program can be one of the inputs in the implementation of 
subsiding courses conducted by both courses institution and government considering their 
roles as finance supplier so that the attempt of producing skillful workers in the society can 
be attained. 

 
 

Note: LKP is an abbreviation for Lembaga Keterampilan dan Pelatihan that is literally 
translated as Skill and Training Center. 
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Latar Belakang 
Lembaga kursus dan pelatihan merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan 

nonformal yang berbasis masyarakat yang bersifat profit. Artinya, lembaga kursus dan 
pelatihan diselenggarakan dan dikembangkan dengan pembiayaan atas dasar kontribusi dari 
peserta didik dan peran serta masyarakat dalam pendidikan serta revenue generating yang 
merupakan salah satu bentuk tanggungjawab social (social responsibility) lembaga kursus 
dalam membantu peserta didik. 

Sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional, program kursus memiliki 
peran strategis dalam rangka turut membantu menangani masalah kemiskinan dan 
penggangguran. Namun disadari bahwa penyelenggaraan program kursus pada saat ini masih 
dalam paradigma lama, yakni lebih berorientasi pada penyediaan tenaga kerja (supply driven) 
dan belum secara optimal menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi 
(competency based training/cbt) sebagaimana dituntut oleh DUDI. 

Pada umumnya tujuan penyelenggaraan kursus menjahit pada lembaga keterampilan 
adalah (1) memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan menjahit bagi peserta untuk 
memasuki dunia kerja atau berusaha mandiri untuk membuka lapangan kerja, (2) 
memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan berusaha profesional di bidang menjahit 
sehingga peserta kursus akan mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang layak dan 
akhirnya memberikan dampak meningkatkan kesejahteraan kehidupan secara ekonomi dan 
sosial.  

Menurut Tilaar (1998) permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kursus, 
diantaranya: Pertama, tidak optimalnya penyerapan lulusan kursus pada lapangan kerja yang 
ada yang mana masih ada lulusan kursus yang belum bekerja karena ketatnya persaingan di 
dunia industri. Kedua, kualifikasi lulusan kusus masih belum memenuhi standar industri, hal 
ini teridentifikasi pada saat peserta kursus mengikuti magang pada perusahaan-perusahaan 
mitra. Ketiga belum terciptanya kemitraan antara lembaga kursus dan industri untuk 
menjembatani “gap” yang ada. Terakhir, dibutuhkan biaya yang besar untuk memenuhi 
kompetensi yang ada.  

Selain dari permasalahan di atas, berdasarkan data Direktorat Pembinaan Kursus dan 
Kelembagaan (2007) terjadi penurunan jumlah kursus yang cukup berarti dari tahun 2005 ke 
2006 yang disebabkan karena (1) kurangnya peminat pada lembaga-lembaga kursus tertentu 
yang berpengaruh pada keberlanjutan dari lembaga kursus tersebut, (2) adanya lembaga 
kursus yang tidak terdata oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan (3) adanya 
Kabupaten/Kota yang tidak mengirimkan data lembaga kursus pada saat dilakukan 
pemukhtahiran data yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan. 

Sedangkan jumlah sebaran sasaran dari angkatan kerja yang menjadi target peserta 
kursus menurut BPS (2006) tercatat sebanyak 148.863.189 orang yang tersebar 51,3 % di 
wilayah pedesaan dan 48.7% di wilayah perkotaan. Jumlah angkatan kerja yang meningkat 
dari tahun ke tahun menyebabkan meningkatnya pengangguran yang pada akhirnya bermuara 
pada peningkatan angka kemiskinan. Besarnya angka target sasaran tersebut membutuhkan 
upaya pendekatan dalam penyelesaian melalui penanggulangan pengangguran.  

Upaya penanggulangan pengangguran melalui program pendidikan luar sekolah dapat 
dilakukan melalui program pelayanan pendidikan dan pelatihan yang berorientasi kecakapan 
hidup (life skill) kepada kelompok masyarakat penggangguran agar memiliki kompetensi di 
bidang keterampilan tertentu. Secara khusus program yang diselenggarakan pada pendidikan 
luar sekolah diarahkan dalam upaya pemenuhan kebutuhan atau permasalahan pada lapangan 
pekerjaan peserta didiknya. Sehingga diharapkan berbagai keterampilan dan sikap yang 
diperoleh peserta didik selama proses pembelajaran dapat menjadi bekal untuk menjadi lebih 
mandiri dan memberikan manfaat secara langsung kepada peserta didik ataupun tidak 
langsung kepada lingkungan di sekitar peserta didik.  
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Pelaksanaan program KPP pada lembaga-lembaga kursus yang menjadi mitra 
Depdiknas telah menjadi salah pendorong tercapainya upaya penanggulangan pengangguaran 
pada wilayah pedesaan maupun perkotaan. Berdasarkan data Direktorat Pembinaan Kursus 
dan Kelembagaan (2007) jumlah sasaran yang dijangkau sejak tahun 2002 sampai dengan 
2006 sebanyak 294.548 orang melalui 9.448 lembaga kursus. 

Lembaga Kursus Pelita Massa telah menjadi salah satu mitra Dinas Pendidikan 
Jawa Barat dalam menyelenggarakan program KPP kewirausahaan kota dalam bidang 
keterampilan menjahit dan otomotif. Hingga saat ini Pelita Massa telah meluluskan 15 orang 
tenaga terampil dalam bidang otomotif, dan dirancang untuk menyelenggarakan program 
yang serupa pada keterampilan menjahit. Pengelolaan pembelajaran yang dilaksanakan pada 
program KPP tersebut dirancang sesuai dengan tengat waktu yang dirancang sesuai dengan 
anggaran dan waktu penyelenggaraan yang ditetapkan. 

Berdasarkan hasil kajian di lapangan diketahui bahwa rancangan 
kurikulum/program pada jenis pelatihan keterampilan yang memiliki jangka waktu yang 
tertentu dengan anggaran biaya yang berbeda memiliki kesulitan tersendiri dalam penyusunan 
program pembelajaran. Pihak pengelola kursus dan instruktur diharuskan merancang program 
pembelajaran yang berbeda dengan yang biasa mereka laksanakan pada pembelajaran kursus 
regular. Sehingga diperlukan langkah-langkah dan pengembangan yang lebih baik guna 
mencapai hasil yang maksimal dalam hal isi dan atau materi program, pengelolaan 
pembelajaran, strategi pembelajaran, instruktur pembelajaran, dan karakteristik peserta 
kursus.  

Dengan demikian perumusan masalah penelitian ini secara umum adalah: 
Bagaimana model pembelajaran partisipatif dapat meningkatkan kompetensi dan kemandirian 
peserta kursus. Berdasarkan hasil identifikasi masalah diatas dirumuskan masalah dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Bagaimanakah kondisi empiris penyelenggaraan kursus menjahit di lapangan?  
2. Bagaimanakah model konseptual pengelolaan pembelajaran melalui pembelajaran 

partisipatif bagi upaya peningkatan kompetensi dan kemandirian peserta didik? 
3. Bagaimana implementasi model pembelajaran partisipatif bagi upaya peningkatan 

kompetensi dan kemandirian peserta kursus? 
4. Bagaimana efektivitas model pembelajaran kursus partisipatif bagi upaya peningakatan 

kompetensi dan kemandirian peserta kursus? 
 

Tujuan Penelitian 
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pembelajaran 

partisipatif yang dilaksanakan pada program kursus dengan tujuan untuk meningkatkan 
kompetensi dari peserta didik.  Mengacu pada tujuan umum, maka tujuan studi ini secara 
terperinci adalah: 
1. Memperoleh informasi deskripsi tentang penyelenggaraan kursus menjahit di lapangan. 
2. Mengembangkan rancangan model konseptual pengelolaan pembelajaran melalui 

model pembelajaran partisipatif bagi upaya peningkatan kompetensi dan kemandirian 
peserta kursus. 

3. Mendeskripsikan hasil impelemtasi model konseptual pengelolaan pembelajaran 
melalui model pembelajaran pembelajaran partisipatif bagi upaya peningkatan 
kompetensi dan kemandirian peserta kursus. 

4. Memperoleh gambaran mengenai efektivitas model pembelajaran pembelajaran 
partisipatif bagi upaya peningkatan kompetensi dan kemandirian peserta didik. 
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Penyusunan Kerangka Teoritis  
Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan (2008) mendefisnisikan kursus 

sebagai proses pembelajaran tentang pengetahuan atau keterampilan yang diselenggarakan 
dalam waktu singkat oleh suatu lembaga yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan 
Dunia Usaha/Industri. Kursus dan pelatihan memiliki karakteristik sebagai berikut: tujuan, 
waktu, peserta didik, isi peogram/kurikulum, program pembelajaran, proses pembelajaran, 
hasil pembelajaran, dan pengawasan. 

Djuju Sudjana (2000:8) mendefinisikan pembelajaran sebagai berikut: “Pembelajaran 
dapat diberi arti sebagai upaya yang sistematik dan disengaja oleh pendidik untuk 
menciptakan kondisi-kondisi agar peserta didik melakukan kegiatan belajar. Dalam kegiatan 
ini terjadi interaksi edukatif antara dua pihak, yaitu antara peserta didik (peserta didik, peserta 
didik, peserta pelatihan, dsb) yang melakukan kegiatan belajar dengan pendidik (pendidik, 
instruktur, pelatih, dsb) yang melakukan kegiatan membelajarkan”. 

Dari pendapat di atas, mengandung makna bahwa pembelajaran merupakan suatu 
konsep dalam mengembangkan keaktifan, baik keaktifan instruktur maupun keaktifan peserta 
didik dalam pembelajaran. Pembelajaran juga merupakan upaya yang dilakukan instruktur 
dengan dimulai dari persiapan pembelajaran, pelakasanaan pembelajaran dan evaluasi 
pembelajaran. 

Dalam pembelajaran, instruktur dan peserta didik memiliki peran yang sangat penting 
dalam menentukan kuantitas dan kualitas. Dimana keduanya dituntut untuk menciptakan 
proses belajar mengajar yang kondusif. Maka untuk memenuhi hal tersebut, instruktur 
dituntut untuk mampu mengelola proses belajar mengajar yang memberikan rangsangan 
kepada peserta didik sehingga ia mampu belajar karena memang peserta didiklah subjek 
utama dalam belajar. 

Pengelolaan pembelajaran secara umum dapat digolongkan kepada tiga fungsi yaitu, 
perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Sedangkan pengelolaan pembelajaran Pembelajaran 
mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan, terdiri dari empat tahapan, yaitu: tahap 
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. 

Pembelajaran tidak selamanya harus dilakukan secara konvensional atau tradisional, 
namun sebagai seorang guru/pendidik serta praktisi pendidikan harus dapat menciptakan atau 
mengembangkan ide baru/inovasi dalam bidang pendidikan khususnya pembelajaran yang 
dilakukan. 

Pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang dikemas oleh pebelajar atas 
dorongan gagasan barunya yang merupakan produk dari learning how to learn untuk 
melakukan langkah-langkah belajar, sehingga memperoleh kemajuan hasil belajar 

Paradigma pembelajaran yang merupakan hasil inovasi adalah (1) peran guru lebih 
sebagai fasilitator, pembimbing, konsultan, dan kawan belajar, (2) jadwal fleksibel, terbuka 
sesuai kebutuhan, (3) belajar diarahkan oleh siswa sendiri, (4) berbasis masalah, proyek, 
dunia nyata, tindakan nyata, dan refleksi, (5) perancangan dan penyelidikan, (6) kreasi dan 
investigasi, (7) kolaborasi, (8) fokus masyarakat, (9) komputer sebagai alat, (10) presentasi 
media dinamis, (11) penilaian kinerja yang komprehensif. 

Terkait dengan desain pembelajaran, peran guru adalah mengkreasi dan memahami 
model-model pembelajaran inovatif. Berikut diberikan delapan contoh model pembelajaran 
inovatif yang harus di pahami oleh guru, yaitu: model reasoning and problem solving, model 
inquiry training, model problem-based instruction, model pembelajaran perubahan 
konseptual, model group investigation, model problem-based learning, model penelitian 
Jurisprudensial, dan model penelitian sosial. 

Marzano et al (1993), memformulasi dimensi belajar menjadi lima tingkatan, (1) 
sikap dan persepsi yang positif terhadap belajar, (2) perolehan dan pengintegrasian 
pengetahuan baru, (3) perluasan dan penyempurnaan pengetahuan, (4) penggunaan 
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pengetahuan secara bermakna, dan (5) pembiasakan berpikir efektif dan produktif. 
Kegitan pembelajaran yang dilakukan harus dapat meningkatkan kompetensi dan 

kemandirian dari peserta didik. Menurut SK Mendiknas No. SK.04/U/2002 (Munthe, 2009: 
27), kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki 
oleh seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan 
tugas-tugas di bidang tertentu. 

Stephen P. Becker dan Jack Gordon dalam Munthe (2009: 29) mengemukakan 
beberapa unsur atau elemen yang terkandung dalam konsep kompetensi, yaitu: (1) 
Pengetahuan (knowledge), yaitu kesadaraan di bidang kognitif. Misalnya seorang guru 
mengetahui cara melaksanakan kegiatan identifikasi, penyuluhan dan proses pembelajaran 
terhadap warga belajar. (2) Pengertian (understanding), yaitu kedalaman kognitif dan efektif 
yang dimiliki siswa. Misalnya seorang guru yang akan melaksanakan kegiatan harus 
memiliki pemahaman yang baik tentang keadaan siswa di lapangan, sehingga dapat 
melaksanakan program pembelajaran secara baik dan efektif. (3) Keterampilan  (skill), yaitu 
kemampuan individu untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang dibebankan 
kepadanya. Misalnya, kemampuan yang dimiliki oleh guru untuk menyusun alat praga 
pendidikan secara sederhana. (4) Nilai (value), yaitu suatu norma yang telah diyakini atau 
secara psikologis telah menyatu dalam diri individu. (5) Minat (interest), yaitu keadaan yang 
mendasari motivasi individu, keinginan yang berkelanjutan, dan orientasi psikologis. 
Misalnya, guru yang baik selalu tertarik kepada warga belajar dalam hal membina atau 
memotivasi mereka supaya dapat belajar sebagaimana yang diharapkan. 

Selanjutnya Brookfield (1993), Butkin (1979) dan Iskandar (1993) mengemukakan 
bahwa “kemandirian dapat didefinisikan sebagai kekuatan seseorang didalam memahami dan 
menyadari alternatif-alternatif pilihan bagi dirinya”. Kemandirian lebih luas dan menyangkut 
seluruh aspek kehidupan yang dapat diamati secara fisik, mental, sosial dan segi lain yang 
tumbuh dan berkembang secara bertahap. Adapun ciri dari kemandirian itu sendiri yaitu: 
memiliki rasa tanggungjawab, tidak bergantung pada orang lain, mampu memenuhi 
kebutuhan pokok minimal, memiliki etos kerja yang tinggi, dan disiplin dan berani 
mengambil resiko. 

Kemandirian lebih luas dan menyangkut seluruh aspek kehidupan yang dapat diamati 
secara fisik, mental, sosial dan segi lain yang tumbuh dan berkembang secara bertahap. Bila 
mengacu kepada konsep pemikiran tersebut, maka kemandirian yang dapat terjadi secara 
bertahap pada individu, baik dalam belajar maupun dalam usaha, sebagai berikut: kemauan 
untuk belajar, berfikir positif, perubahan sikap dan prilaku, dan berswadaya. 

Dimensi pembelajaran kursus tersebut tidak terlepas dari proses pembelajaran yang 
terjadi sepanjang hayat, karena dilihat dari sasarannya bahwa peserta kursus tidak ditentukan 
usia atau tingkat pendidikan formal yang mereka emban. Belajar sepanjang hayat 
didefinisikan sebagai ”all learning activity undertaken throughout life, with the aim 
improving knowledge, skills and competence, within a personal, civic, social and/or 
employment-related perspective.”(Komisi Eropa, 2001:678). Belajar sepanjang hayat 
merupakan suatu gagasan atau konsep, bahkan direkomendasikan sebagai suatu konsep induk 
dalam upaya inovasi pendidikan. Dengan kata lain pendidikan sepanjang hayat bukanlah 
merupakan suatu jalur ataupun satuan dan atau program (sebagaimana ditegaskan dalam 
Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003), melainkan sebagai suatu 
ide yang menjadi landasan pengembangan jalur ataupun satuan pendidikan. 

Belajar sepanjang hayat memiliki tujuan menciptakan belajar untuk hidup (learning to 
be) dan membentuk masyarakat belajar (learning society). Ditegaskan Trisnamansyah 
(1993:14), tujuan pendidikan sepanjang hayat adalah tidak sekedar untuk adanya perubahan 
melainkan pula untuk tercapainya kepuasan diri dari pihak yang melakukan belajarnya itu 
sendiri.  
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Tahapan-tahapan belajar dalam pendidikan sepanjang hayat dijalankan melalui 
program pendidikan. Tahapan-tahapan proses belajar dimaksud adalah: (a) mengidentifikasi 
kebutuhan belajar yang dirasakan, (b) mendiskusikan tujuan yang ingin dicapai; (c) 
menyusun rancangan program yang akan dilaksanakan; (d) Melaksanakan program yang 
telah direncanakan; (e) Melakukan penilaian terhadap proses, hasil dan pengaruh dari 
program yang dilaksanakan. 
 
Metodelogi Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah research and development (penelitian 
dan pengembangan) Borg dan Gall (1989:782) menyatakan pendekatan ini didefinisikan 
sebagai a process used to develop and validate educational products. Langkah-langkah yang 
ditempuh memperlihatkan rangkaian kajian temuan penelitian dari beberapa metode dan 
teknik pengumpulan data kemudian dikembangkan produk atau model. Penelitian ini 
diharapkan memberikan manfaat ganda yaitu untuk dapat mengembangkan model 
pembelajaran partisipatif dan di lain pihak dapat meningkatkan kompetensi dan kemandirian 
lulusan kursus. 

 
 

Alur Pengembangan Model 
 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sumedang, Kota Bogor, dan Kota Bandung, 
Provinsi Jawa Barat. Yang menjadi subjek penelitian yakni peserta pada kursus menjahit 
LPK Pelita Massa yang tersebar di 3 Kab/Kota. Pada masing-masing wilayah 
Kabupaten/Kota diambil 1 kelompok belajar pada lembaga kursus menjahit Pelita Massa. 
Satu kelompok menjadi kelompok uji coba dan 2 kelompok menjadi kelompok kontrol. 
Setiap kelompok terdiri dari 20 orang sehingga jumlah kelompok uji coba (eksperimen) 20 
orang peserta kursus dan 40 peserta kursus sebagai kelompok kontrol. 

Dalam penelitian ini jenis alat pengumpul data yang digunakan memiliki kefungsian 
yang berbeda,  mengingat subjek penelitian memiliki tugas dan peran yang berbeda di dalam 
program kursus. Alat pengumpul data tersebut meliputi: (1) Alat pengumpul data yang 
berupa studi dokumen; (2) Alat pengumpul data yang berbentuk pedoman wawancara; (3) 
Alat pengumpul data yang berbentuk pedoman observasi. 

 
 
 
Hasil Penelitian 
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Berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh melalui hasil wawancara dan 
dokumen yang dilakukan secara terpisah diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: 
1. Kondisi empiris penyelenggaraan Program Kursus Menjahit Tingkat Dasar di Jawa 

Barat. Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi yang terdekat dengan Ibukota Indonesia 
memiliki potensi sumberdaya yang sangat strategis namun juga memiliki banyak 
permasalahan dan hambatan berkenaan dalam upaya pengembangan sumberdaya 
manusianya dan pemanfaatan sumberdaya alammnya. Dalam penyelenggaraannya kursus 
juga berfungsi menjembatani pendidikan formal dan dunia kerja. Kursus diselenggarakan 
bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup 
dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri 
dan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

2. Model Pengelolaan Pembelajaran Partisipatif dalam Peningkatan Kompetensi dan 
Kemandirian Peserta Kursus Menjahit Tingkat Dasar. Keutamaan yang muncul  dari 
pembelajaran kursus menjahit partisipatif daripada pembelajaran kursus menjahit pada 
umumnya dapat dilihat dari beberapa unsur,yaitu (1) Peserta kursus, (2) Instruktur, (3) 
Tujuan Pendidikan, (4) Media Belajar, (5) Bahan belajar, (6) Kurikulum, (7) Alat 
Evaluasi. 
a. Perencanaan. Suatu model perencanaan pembelajaran sistemik, mengandung beberapa 

langkah berikut: 1) identifikasi tugas-tugas; 2) analisis tugas; 3) penetapan 
kemampuan; 4) spesifikasi pengetahuan, sikap dan keterampilan; 5) identifikasi 
kebutuhan pendidikan dan latihan; 6) perumusan tujuan; 7) kriteria keberhasilan 
program; 8) organisasi sumber-sumber belajar; 9) pemilihan strategi pembelajaran; 
10) uji lapangan program; 11) pengukuran reliabilitas program; 12) perbaikan dan 
penyesuaian; 13) pelaksanaan program; dan 14) monitoring program. 

b. Pelaksanaan. Pelibatan berbagai pihak dalam proses pembelajaran keterampilan 
menjadi penting dalam kursus menjahit berbasis proyek ini, misalnya antara lain: dari 
toko busana terkait, sumber belajar lokal (penjahit dan warga masyarakat sebagai 
pemakai) dan dinas/instansi teknis terkait. Kerjasama berbagai pihak sesungguhnya 
sangat diperlukan dalam program kursus berbasis proyek dimulai dari perencanaan 
hingga evaluasi provgram, termasuk di dalamnya kegiatan monitoring dan pembinaan 
dari pihak lembaga kursus. Keterlibatan seluruh pihak dalam kegiatan evaluasi 
pembelajaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan program 
kursus. 

c. Evaluasi. Evaluasi pembelajaran sendiri dilakukan melalui tiga cara, yaitu: (a) 
evaluasi pra pembelajaran, (b) evaluasi proses pembelajaran dan (c) evaluasi akhir 
pembelajaran. Pada dasarnya, evaluasi dilakukan pada aspek-aspek (a) keterampilan 
bekerja, dan keterampilan menjahit tingkat dasar. 

3. Implementasi model pembelajaran partisipatif bagi upaya peningkatan kompetensi dan 
kemandirian peserta kursus. Kegiatan pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan 
oleh instruktur dan peserta kursus melalui tahapan pengelolaan pembelajaran partisipatif 
sebagai berikut:  
a. Perencanaan.  (a) peserta kursus melakukan identifikasi pada masalah riil di lapangan, 

pada tahap ini peserta kursus diminta untuk didorong mempelajari daerah pertokoan 
atau butik yang memasarkan produk-produk terbaru dalam fashion atau kerajinan, dan 
melakukan identifikasi kesulitan dalam memproduksi atau memasarkan produk 
tertentu. Dalam kelompok kerja kolaboratif, peserta mengindentifikasi permasalahan 
produksi dan menetapkan masalah yang akan dipecahkan melalui kerja partisipatif. 
(b) membimbing peserta kursus melakukan perencanaan (designing), pada tahap ini, 
kelompok kerja dibimbing membuat model pakaian yang terpilih yaitu blus, rok, dan 
pakaian anak.  
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b. Pelaksanaan. (a) membimbing peserta kursus membuat produk pakaian, sebagaimana 
telah didesain pada tahap sebelumnya. Kegiatan kerja partisipasi pada tahap ini 
melibatkan berbagai jenis pekerjaan yaitu penentuan tema, penentuan konteks, 
pembentukan kelompok kerja, pemberian lembar pemandu kerja, penjelasan rencana 
pelatihan; (b) membimbing peserta kursus melakukan pengujian produk (evaluating); 
(c) Membimbing peserta kursus presentasi antar kelompok (sharing). 

c. Evaluasi. Proses dan produk adalah dua aspek penilaian yang dipergunakan . Evaluasi 
yang dilakukan pada pembelajaran partisipasi mencakup: (a) Kemajuan belajar 
partisipasi atau semua kegiatan belajar; (b) Proses aktual dari pemecahan masalah 
kreatif; (c) Kemajuan dalam kerja tim, atau individual; (d) Buku catatan dan catatan 
riset/percobaa; (e) Kontrak belajar; (f) Penggunaan komputer atau teknologi lainnya; 
dan (g) Refleksi, diskusi, dan respon peserta kursus selama proses belajar. 

4. Efektivitas model pembelajaran kursus partisipatif bagi upaya peningakatan kompetensi 
dan kemandirian peserta kursus.  
a. Dari hasil pengujian pada pengujian hipotesis 1, yang menguji hubungan korelatif 

pembelajaran partisipatif dengan kompetensi dan kemandirian peserta kursus, 
diperoleh hasil bahwa pembelajaran partisipatif memiliki korelasi yang positif kepada 
kompetensi peserta kursus dan kemandiriannya. 

b. Selanjutnya dalam upaya menguji perbedaan nilai antara peserta yang dikenakan 
eksperimen (pembelajaran partisipatif) dengan peserta yang menggunakan 
pembelajaran konvesional, bahwa kompetensi dan kemandirian peserta kursus yang 
menggunakan pembelajaran berbasis proyek memiliki nilai yang lebih besar apabila 
dibandingkan dengan peserta kursus di Bogor dan Sumedang yang mempergunakan 
pembelajaran konvensional. 

 
Kesimpulan dan Rekomendasi 
Kesimpulan 
Berdasarkan pengolahan hasil penelitian sebagaimana dikemukakan pada bab terdahulu 
dapatlah disimpulkan sebagai berikut: 
1. Program pembelajaran kursus menjahit tingkat dasar berbasis proyek dalam 

penyelenggaraan dan pengelolaan proses pembelajarannya perlu memperhatikan 
berbagai faktor di antaranya adalah (a) perkembangan mode yang sedang berkembang di 
masyarakat dan (b) kebutuhan pasar/industri. 

2. Model Pengelolaan Pembelajaran Berbasis Proyek dalam Peningkatan Kompetensi dan 
Kemandirian Peserta Kursus Menjahit Tingkat Dasar meliputi Perencanaan yang 
sistematik, pelaksanaan dengan melibatkan berbagai pihak, dan evaluasi pembelajaran 
yaitu pada awal, sedang, dan akhir. 

3. Implementasi model pembelajaran partisipatif bagi upaya peningkatan kompetensi dan 
kemandirian peserta kursus dilakukan melalui tiga tahap yaitu (1) perencanaan dengan 
fokusi kepada identifikasi dan bimbingan akan masalah dilapangan dan produk yang 
dipilih; (2) pelaksanaan berupa bimbingan bagi peserta kursus dalam proses pembuatan 
produk dan persentasi; dan (3) evaluasi terhaadap proses dan produk. 

4. Hasil eksperimen membuktikan secara empiric model pembelajaran partisipattif yang 
dikembangkan dalam studi ini terbukti efektif dalam meningkatkan kompetensi dan 
kemandirian peserta. 
 

 
 
Rekomendasi 
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Berdasarkan temuan-temuan penelitian yang diperoleh dari hasil analisis landasan 
konseptual yang mendasarinya, maka direkomendasikan sebagai berikut: 
1. Rekomendasi untuk Penerapan Model Temuan Studi 

a. Model pembelajaran partisipatif akan sangat tepat dilaksanakan bagi kursus menjahit 
bersubsidi. 

b. Rekomendasi untuk pemerintah sebagai pemberi dana bantuan subsidi program kursus 
keterampilan (KWK, KWD, Para Profesi, dll) perlu adanya pengkajian akan 
pencapaian kompetensi peserta lulusan kursus karena dengan singkatnya waktu yang 
diberikan bagi pengelola untuk menyelenggarakan kursus sangat sulit bagi mereka 
untuk mencapai kompetensi yang sesuai. 

c. Pengelola kursus diusahakan unduk dapat membentuk usaha mandiri bagi pesertanya. 
 
 
2. Rekomendasi Untuk Penelitian Lanjutan 

a. Dibutuhkan adanya pelatihan secara khusus dan pengembangan bahan pelatihan yang 
ditujukan untuk peningkatan pengetahuan instruktur kursus akan strategi 
pembelajaran kooperatif.  

b. Pengembangan kriteria hasil pembelajaran kursus yang difokuskan pada peningkatan 
pengetahuan dan keterampilan menjahit perlu dikembangkan pada pengembangan 
hasil pembelajaran sikap yang perlu dimiliki oleh peserta kursus. 
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MEMBANGUN DAYA SAING BANGSA MELALUI PENDIDIKAN: 
REFLEKSI PROFESIONALISME GURU DI ERA GLOBALISASI 
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Abstrak 

 
Saat ini Indonesia menghadapi berbagai macam permasalahan yang kompleks. 

Permasalahan yang krusial menyangkut pemberdayaan SDM sebesar 

A. Pendahuluan 

219,20 juta 
penduduk; Pertumbuhan angkatan kerja lebih besar ketimbang ketersediaan lapangan 
kerja; Ditribusi penduduk antar daerah tidak merata; Tidak sesuainya kompetensi SDM 
dengan pasar kerja; Tidak seimbangnya kebutuhan layanan publik; Distribusi 
informasi tentang pasar kerja yang lambat atau timpang; Permintaan tenaga kerja 
yang belum terpetakan; Pengangguran dan kemiskinan yang menyebabkan rendahnya 
kualitas pendidikan. Permasalahan ini  mengakibatkan bangsa Indonesia di tingkat 
regional dan internasional kalah bersaing. Pembenahan di sektor pendidikan harus 
semakin dinamis, sebab permasalahan yang muncul akan berpengaruh pada berbagai 
sektor lainnya. Mengingat untuk ditingkatkan, termasuk peningkatan mutu produktivitas 
guru. Harapannya adalah agar pendidikan di Indonesia bangkit dari keterpurukan dan 
menjadi garda terdepan dalam pembangunan bangsa Dalam kerangka itulah, 
pendidikan diharapkan dapat memberi sumbangan bagi perkembangan seutuhnya 
setiap orang, baik jiwa, raga, intelijensi, kepekaan, estetika, tangung jawab, dan nilai-
nilai spiritual. Melalui pendidikan, setiap orang hendaknya dapat diberdayakan untuk 
berpikir mandiri dan kritis.  

Undang-undang Guru dan Dosen (UUGD) merupakan suatu ketetapan politik 
bahwa pendidik adalah pekerja profesional, yang berhak mendapatkan hak-hak 
sekaligus kewajiban profesional. Dengan UU tersebut, diharapkan pendidik dapat 
mengabdikan secara total pada profesinya dan dapat hidup layak dari profesi tersebut. 
Dalam UUGD ditentukan bahwa: Pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik dan 
kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran; Kualifikasi akademik diperoleh 
melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau program diploma empat (D-IV) 
yang sesuai dengan tugasnya sebagai guru untuk guru dan S-2 untuk dosen; dan 
Kompetensi profesi pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 
kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. 
 
Kata Kunci : Pendidikan, Daya Saing Bangsa, dan Profesionalisme Guru  
 
 

Dunia yang semakin menyatu dalam satu kesatuan yang utuh melalui globalisasi 
sudah menjadi kenyataan. Thomas L. Friedman bahkan merangkumnya dengan bahasa 
yang lugas: ”The World is Flat”. Globalisasi sendiri menurut Thomas Friedman 
bergeser dari Globalization 1.0 menuju Globalization 2.0, dan sekarang Globalization 
3.0. Saat ini, bukan saja isu perekonomian dan perdagangan dunia yang kian menyatu, 
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namun juga berbagai isu lain, seperti demokratisasi, ilmu pengetahuan, teknologi, 
komunikasi dan informasi, bahkan pendidikan, serta berbagai isu lainnya. Berbagai 
negara membentuk aliansi bersama untuk bergabung dalam satu kekuatan besar dalam 
menghadapi persaingan yang semakin kompetitif. Sehingga batasan suatu negara kian 
tak kentara dengan tingkat dinamika dan mobilitas yang semakin tinggi dari 
masyarakatnya.    

Sebagai bagian dari masyarakat global, Indonesia menghadapi berbagai macam 
permasalahan yang kompleks, hal ini merupakan salah satu akibat dari lamanya bangsa 
ini dikuasai oleh penjajah yang sifatnya eksploratif. Pada masa itu, bangsa ini hanya 
dimanfaatkan sumber daya alamnya yang melimpah, sedangkan dalam sumber daya 
manusianya dibodohkan dengan berbagai cara, sehingga bangsa ini tidak mengalami 
masa perkembangan yang menakjubkan dalam bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, 
maupun teknologi. Masa penjajahan tersebut, disatu sisi melahirkan kaum intelektual 
yang terbatas, namun disisi lain justru menghasilkan sumber daya manusia yang tidak 
berkualitas. Keadaan tersebut mewariskan buruknya pengelolaan bangsa ini oleh para 
penguasa bangsa ini sendiri, baik di jaman orde lama maupun orde baru, sehingga 
bangsa ini kalah bersaing dengan bangsa lain.  

Permasalahan krusial yang dihadapi bangsa ini, yang menyangkut pemberdayaan 
sumber daya manusia antara lain ialah jumlah penduduk 219,20 juta (BPS, 2006); 
Pertumbuhan angkatan kerja lebih besar ketimbang ketersediaan lapangan kerja; 
Ditribusi penduduk antar daerah tidak merata; Ketidaksesuaian kompetensi SDM 
dengan pasar kerja; Ketidak-seimbangan kebutuhan layanan publik dengan jumlah 
petugas; Distribusi informasi tentang pasar kerja yang lambat atau timpang; permintaan 
tenaga kerja yang belum terpetakan dengan baik; Tingginya tingkat pengangguran dan 
kemiskinan secara simultan menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan dan 
kesehatan, dan pada akhirnya menyebabkan rendah kualitas SDM Indonesia. 

Publikasi The Global Competitiveness Report yang diterbitkan oleh World 
Economic Forum pada tahun 2008 menunjukkan bagaimana daya saing Indonesia 
dalam persaingan global. Pada tahun 2008, peringkat daya saing Indonesia berdasarkan 
Growth Competitiveness Index berada di urutan ke–55 dari 134 negara. Prestasi 
Indonesia di 2008 tersebut relatif tidak mengalami kemajuan dibandingkan prestasi 
tahun 2007 yang berada di urutan 54 dari 131 negara (

Menurut hasil Studi Political and Economical Risk Consultancy (PERC) tahun 
2005, mencerminkan betapa rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia saat ini. 
Derajat pendidikan Indonesia di urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Indonesia berada 
pada posisi paling buncit di bawah Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, dan Filipina, 
berada di atas Indonesia. Indikator yang digunakan oleh PERC antara lain: (1) Impresi 
keseluruhan tentang sistem pendidikan di suatu negara; (2) Proporsi penduduk yang 
memiliki pendidikan dasar; (3) Proporsi penduduk yang memiliki pendidikan 
menengah; (4) Proporsi penduduk yang memiliki pendidikan perguruan tinggi; (5) 
Jumlah biaya untuk mendidik tenaga kerja produktif; (6) Ketersediaan tenaga kerja 
produktif berkualitas tinggi; (7) jumlah biaya untuk mendidik tenaga kerja; (8) 
Ketersediaan staf manajemen; (9) Tingkat keterampilan tenaga kerja; (10) semangat 
kerja (work ethic) tenaga kerja; (11) Kemampuan berbahasa Inggris; (12) Kemampuan 
berbahasa asing selain bahasa Inggris; (13) Kemampuan penggunaan teknologi tinggi; 
(14) Tingkat keaktifan tenaga kerja; (15) Frekuensi perpindahan atau pergantian tenaga 
kerja (labour turnover). 

Sumber: World Economic Forum 
- The Global Competitiveness Report tahun 2008-2009). 
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Padahal, menurut Data statistik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen 
Pendidikan Nasional (Depdiknas) mencatat bahwa secara kuantitas perkembang 
perguruan tinggi (akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas) di 
Indonesia meningkat tajam, jika pada bulan September 1999 jumlah lembaga 
pendidikan tinggi di Indonesia berjumlah 1.634 perguruan tinggi, kemudian jumlahnya 
naik menjadi 2.428 atau naik sebesar 49% selama lima tahun terakhir (1999-2004). 
Apabila jumlah lembaga pendidikan tinggi itu dibedakan menurut statusnya, maka 
jumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) naik dari 77 menjadi 81 (atau naik sebesar 
5,2%) PTN, tahun 2006 menjadi 82 PTN dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) naik dari 
1.557 menjadi 2.347 (atau naik sebesar 51,4%) dalam periode waktu tersebut, bahkan 
pada tahun 2006 telah menjadi 2.679 PTS. Jumlah mahasiswa PTN pada tahun 2004 
mencapai 880 ribu termasuk mahasiswa Universitas Terbuka, sementara jumlah 
mahasiswa PTS mencapai 1,7 juta. Angka partisipasi kasar mahasiswa telah meningkat 
dari 9% pada tahun 1985 menjadi 12,8% pada tahun 2002. Dibandingkan dengan 
negara-negara lain di dunia, angka partisipasi kasar pendidikan tinggi tahun 2002 masih 
tergolong rendah, bila dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, misalnya 
Brunei 13,89%, Malaysia 23,26%, Filipina 29,45%, dan Thailand 31,92%. 

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa secara umum, Indonesia menghadapi 
berbagai permasalahan menyangkut kualitas pendidikan yang masih rendah, yang 
mengakibatkan daya saing bangsa, baik di tingkat regional ASEAN, terlebih lagi di 
tingkat dunia, kalah bersaing dengan negara lain. Hal tersebut perlu direspon dengan 
cepat melalui pembenahan di sektor pendidikan, mengingat saat ini perubahan semakin 
dinamis, sehingga setiap permasalahan yang muncul akan berpengaruh pada berbagai 
sektor lainnya. Menurut Word Education Forum (WEF), kunci utama dan majunya 
pembangunan pendidikan di suatu negara adalah karena adanya kepedulian pemerintah 
yang begitu serius dalam menangani sektor pendidikan. Soemarto, (2002:1) 
menambahkan, keberhasilan suatu bangsa dalam membangun pendidikan menjadi 
barometer tingkat kemajuan bangsa yang bersangkutan. Hal ini patut dicermati 
mengingat pembangunan pendidikan di Indonesia relatif masih tertinggal dibandingkan 
negara-negara lain, bahkan di kawasan Asia Tenggara sekalipun, kecuali dengan negara 
baru Timor Leste.  

Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional tahun 
2000 (Mulyasa, 2006:23) mengungkapkan bahwa salah satu kelemahan sistem 
pendidikan nasional yang dikembangkan di tanah air adalah kurangnya perhatian pada 
output. Standarisasi kurikulum, buku, alat, pelatihan guru, sarana dan fasilitas sekolah 
merupakan wujud kendali pemerintah terhadap input dan proses yang harus berlangsung 
di dalam sistem. Akan tetapi standar kompetensi apa yang harus dikuasai oleh seorang 
peserta didik setelah mengikuti kegiatan belajar, belum mendapat perhatian yang 
semestinya.  

Menurut Djoko Kustono (2007:2), kualitas guru di Indonesia masih tergolong 
relatif rendah. Hal ini antara lain disebabkan oleh tidak terpenuhinya kualifikasi 
pendidikan minimal terutama bila mengacu pada amanat UU. RI. No. 14 tahun 2005 
tentang Guru dan Dosen (UUGD), dan PP RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan (SNP). Data dari Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas 
pada tahun 2005 menunjukkan terdapat 1.646.050 (69,45%) guru SD, SMP, SMA, 
SMK, dan SLB yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan minimal. Kualifikasi guru 
dimaksud masing-masing sebagai berikut: Guru TK terdapat 91,54%, SD terdapat 
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90,98%, SMP terdapat 48,05%, dan SMA terdapat 28,84% yang belum memiliki 
kualifikasi pendidikan S1/D4. 

Karena keberadaan guru yang bermutu merupakan syarat mutlak hadirnya sistem 
dan praktik pendidikan yang berkualitas, hampir semua bangsa di dunia ini selalu 
mengembangkan kebijakan yang mendorong keberadaan guru yang berkualitas. Salah 
satu kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah di banyak negara adalah kebijakan 
intervensi langsung menuju peningkatan mutu dan memberikan jaminan dan 
kesejahteraan hidup guru yang memadai. Beberapa negara yang mengembangkan 
kebijakan ini antara lain Singapore, Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat. 
Negara-negara tersebut berupaya meningkatkan mutu guru dengan mengembangkan 
kebijakan yang langsung mempengaruhi mutu dengan melaksanakan sertifikasi guru. 
Guru yang sudah ada harus mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat 
profesi guru. Sertifikat pendidik adalah merupakan bukti formal sebagai pengakuan 
yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional (UU. No. 14 Tahun 
2005). Guru yang profesional merupakan faktor penentu proses pendidikan yang 
bermutu. Untuk dapat menjadi profesional, mereka harus mampu menemukan jati diri 
dan mengaktualkan diri. Pemberian prioritas yang sangat rendah pada pembangunan 
pendidikan selama beberapa puluh tahun terakhir telah berdampak buruk yang sangat 
luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. (Asrorun Ni'am Sholeh, 2006:9). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, makalah ini akan menyajikan sejumlah analisa 
dan pemikiran mengenai pentingnya upaya peningkatakan daya saing bangsa, dalam hal 
ini profesionalisme guru merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan kualitas 
pendidikan di Indonesia. Karena Guru sebagai tenaga profesional mengandung arti 
bahwa pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai 
kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan 
untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Kualifikasi akademik diperoleh 
melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Kompetensi 
guru meliputi kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, 
kompetensi profesional. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi 
yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan 
ditetapkan oleh pemerintah, dan dilaksanakan secara obyektif, transparan dan 
akuntabilitas. 
 
B. Pendidikan di Indonesia 

Bidang pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat fundamental dalam 
upaya meningkatkan kualitas kehidupan, di samping juga merupakan faktor penentu 
bagi perkembangan sosial dan ekonomi ke arah kondisi yang lebih baik. Pendidikan 
juga dipandang sebagai sarana paling strategis untuk mengangkat harkat dan martabat 
suatu bangsa. Mengingat begitu pentingnya peran pendidikan bagi kehidupan 
masayarakat, maka pemerintah dewasa ini sangat memperhatikan segala aspek 
pendidikan yang ada untuk ditingkatkan, termasuk peningkatan mutu produktivitas 
guru. Harapannya adalah agar pendidikan di Indonesia bangkit dari keterpurukan dan 
menjadi garda terdepan dalam pembangunan bangsa. Bentuk perhatian ini, secara 
khusus tercermin dalam kebijakan pemerintah, antara lain: berupa pemenuhan sarana 
perundang-undangan, peningkatan anggaran pendidikan, sampai pada upaya 
penyempurnaan berbagai regulasi yang berlaku untuk memajukan pendidikan nasional. 
(Subandowo, 2009:109-110). 
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Hal tersebut merupakan sebuah upaya yang dilandasi adanya kesadaran untuk 
mewujudkan amanat konstitusi yang diletakkan para founding father negara ini, yaitu 
dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengisyaratkan, bahwa: 
“Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib 
membiayainya”. Dan Pasal 31 ayat (3) yang menyatakan, bahwa: “Pemerintah 
mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang 
meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”. Sebagai upaya melaksanakan 
amanat konstitusi itulah, maka pada saat ini pemerintah pusat maupun daerah tengah 
berkonsentrasi secara penuh terhadap kemajuan dalam pembangunan pendidikan, dalam 
rangka meningkatkan sumber daya manusia yang diyakini sebagai faktor penunjang 
akselerator kemajuan daerah. Peningkatan sumber daya manusia melalui bidang 
pendidikan hanya dapat dicapai, jika guru yang berfungsi sebagai pendidik generasi 
bangsa juga memiliki kualitas yang tinggi.  

Pembangunan bidang pendidikan di setiap daerah bertumpu kepada tiga pilar 
Kebijakan Strategis Departemen Pendidikan Nasional, yaitu: (1) Perluasan dan 
pemerataan akses pendidikan; (2) Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; dan (3) 
Tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik (Depdiknas, 2008:5). Ketiga pilar 
itulah yang menjadi dasar pengembangan sektor pendidikan yang menyeluruh di 
Indonesia dewasa ini. 
 
C. Daya Saing Bangsa dalam Pendidikan  

Pemahaman mengenai pentingnya daya saing bangsa, muncul dan berkembang 
seiring dengan semakin berkembangnya globalisasi dan perdagangan dunia. Berkaitan 
dengan itu, Hatten dan Resenthal (2000:5) menyatakan bahwa penguasan bidang ilmu 
dan teknologi dalam kadar yang memadai sangat diperlukan agar masyarakat dapat 
meningkatkan kemampuan kreativitas, pengembangan, dan penerapan iptek (ilmu 
pengetahuan dan teknologi) sebagai tuntutan yang mutlak dalam kehidupan global. 

Menurut Harrison dan Huntington (Subandowo, 2009:109). Era globalisasi telah 
merubah paradigma yang sangat besar dalam sektor produktivitas yang menyangkut 
kekayaan suatu negara. Pada masa lampau kekayaan suatu negara dipandang berkait 
erat dengan sumber-sumber kekayaan alam yang dimiliki. Akan tetapi untuk ukuran 
sekarang, kekayaan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya 
manusia yang mampu mengubah sumber-sumber daya alam itu menjadi produk atau 
jasa yang berharga berdasarkan ilmu pengetahuan, investasi, gagasan, dan inovasi. 
Banyak sumber daya alam atau eksternal yang dulu menguntungkan suatu negara kini 
telah hilang karena arus perkembangan globalisasi. 

Konteks baru dalam peningkatan daya saing antarbangsa dewasa ini adalah 
kebutuhan untuk mengetahui segala perubahan. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan 
penguasaan yang memadai bidang ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, tidak heran jika 
berbagai bangsa dapat kita saksikan sangat antusias berlomba dalam hal penguasaan 
ilmu pengetahuan, termasuk menciptakan, mengembangkan, dan menggunakannya 
dalam rangka mencapai kesuksesan yang kompetitif. Bagi suatu bangsa maupun 
organisasi bisnis, penguasaan ilmu pengetahuan baru sangat penting artinya untuk dapat 
berpartisipasi dalam era global. Pihak yang pantas menjadi pemenang dalam persaingan 
global adalah mereka yang mengetahui (knowing) bagaimana cara bertahan hidup dan 
mengetahui bagaimana mengembangkan kemampuan berorganisasi (Hatten dan 
Rosenthtal, 2000:7). 
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Dalam kaitan ini, pendidikan merupakan unsur penting yang harus mendapat 
prioritas utama. Dalam kerangka itulah, pendidikan diharapkan dapat memberi 
sumbangan bagi perkembangan seutuhnya setiap orang, baik jiwa, raga, intelijensi, 
kepekaan, estetika, tangung jawab, dan nilai-nilai spiritual. Melalui pendidikan, setiap 
orang hendaknya dapat diberdayakan untuk berpikir mandiri dan kritis. Dalam dunia 
yang terus berubah dan diwarnai oleh inovasi sosial dan ekonomi, pendidikan tampak 
sebagai salah satu kekuatan pendorong untuk meningkatkan kualitas imajinasi dan 
kreativitas sebagai ungkapan dari kebebasan manusia dan standarisasi tingkah laku 
perorangan. Kesempatan atau peluang perlu diberikan kepada generasi muda untuk 
melakukan percobaan dan menemukan sesuatu yang baru (UNESCO, 1996:94). 
 
D. Profesionalisme Guru 

Menurut Syaiful Sagala (2009:2), Kata profesi berasal dari bahasa Yunani 
“pbropbaino” yang berarti menyatakan secara publik dan dalam bahasa Latin disebut 
“professio” yang digunakan untuk menunjukkan pernyataan publik yang dibuat oleh 
seorang yang bermaksud menduduki suatu jabatan publik. Para politikus Romawi harus 
melakukan “Professio” didepan publik yang dimaksudkan untuk menetapkan bahwa 
kandidat bersangkutan memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk menduduki 
jabatan publik.  

Sanusi, dkk., (Syaiful Sagala, 2009:8) menguraikan ciri utama suatu profesi (1) 
jabatan tersebut memiliki fungsi, signifikansi yang menentukan serta menuntut 
keterampilan dan keahlian tertentu; (2) keterampilan dan keahlian tersebut didapat 
dengan menggunakan teori dan metode ilmiah berdasar disiplin ilmu tertentu; (3) 
jabatan itu memerlukan pendidikan di perguruan tinggi dengan waktu yang cukup lama; 
terutama dalam aplikasi dan sosialisasi nilai-nilai profesional itu sendiri; (4) dalam 
memberikan layanan kepada khalayak ramai, anggota profesi selalu berpegang teguh 
pada kode etik yang diawasi dan dikontrol oleh organisasi profesi terkait; (5) kendatipun 
begitu, anggota profesi dapat dengan leluasa dan bebas memberikan keputusan sesuai 
dengan profesinya; sehingga mereka bebas dari campur tangan orang lain; dan (6) 
jabatan ini memperoleh penghormatan yang tinggi di tengah masyarakat, sehingga 
memperoleh imbalan atau gaji yang tinggi, berbeda dengan pekerjaan lain yang non-
profesi. 
 
E. Profesionalisme Guru sebagai Upaya Membangun Daya Saing Bangsa 

Terkait dengan upaya dalam memperbaiki kualitas pendidikan, pada tahun 2005, 
secara formal Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD) mulai disahkan dan 
diberlakukan. Undang-undang ini dihasilkan sebagai kebijakan dari upaya intervensi 
langsung pemerintah dalam meningkatkan kualitas kompetensi guru lewat kebijakan 
keharusan guru memiliki kualifikasi Strata 1 atau D4, dan memiliki sertifikat profesi. 
Dengan sertifikat profesi ini pula guru berhak mendapatkan tunjangan profesi sebesar 1 
bulan gaji pokok guru. Di samping UUGD juga menetapkan berbagai tunjangan yang 
berhak diterima guru sebagai upaya peningkatan kesejahteraan finansial guru. 
Kebijakan dalam UUGD ini pada intinya adalah meningkatkan kualitas kompetensi 
guru seiring dengan peningkatkan kesejahteraan mereka. 

Profesionalisme guru sering dikaitkan dengan tiga faktor yang cukup penting, 
yaitu kompetensi guru, sertifikasi guru, dan tunjangan profesi guru. Ketiga faktor 
tersebut, disinyalir berkaitan erat dengan maju-mundurnya kualitas pendidikan di 
Indonesia. Guru profesional yang dibuktikan dengan kompetensi yang dimilikinya akan 
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mendorong terwujudnya proses dan produk kinerja yang dapat menunjang peningkatan 
kualitas pendidikan. Guru kompeten dapat dibuktikan dengan perolehan sertifikasi guru 
berikut tunjangan profesi yang memadai menurut standar hidup masyarakat 
berkecukupan. Sekarang ini, terdapat sejumlah guru yang telah tersertifikasi, akan 
tersertifikasi, telah memperoleh tunjangan profesi, dan akan memperoleh tunjangan 
profesi. Fakta bahwa guru telah tersertifikasi merupakan dasar asumsi yang kuat, bahwa 
guru telah memiliki kompetensi.  

Terkait dengan beberapa permasalahan dalam profesi pendidikan, menurut Anwar 
dan Sagala (Syaiful Sagala, 2009:8-9), terdapat empat hal yang perlu dibahas, yakni: 
1. Profesionalisme profesi keguruan, pada dasarnya pengajaran merupakan bagian 

profesi yang memiliki ilmu maupun teoritikal, keterampilan, dan mengharapkan 
idiologi profesional tersendiri. Oleh sebab itu seseorang yang bekerja di institusi 
pendidikan dengan tugas mengajar jika diukur dari teori dan praktek tentang suatu 
pengetahuan yang mendasarinya, maka guru juga merupakan profesi sebagaimana 
profesi lain. 

2. Otoritas profesional guru, disiplin profesi guru memiliki hubungan dengan anak 
didik, para guru melaksanakan tugasnya dengan penuh gairah, keriangan, kecekatan 
(exhilaration), dan metode yang bervariasi dalam mendidik anak-anak. Pendidik 
profesional memberi bantuan sampai tuntas (advocation) kepada anak didik. Jadi 
guru yang profesional tidak hanya terkonsentrasi pada materi pelajaran, tetapi 
mereka juga memperhatikan situasi-situasi tertentu. Guru telah mendapat 
pengetahuan melalui pendidikan profesional keguruan. Dengan dasar itu 
menunjukkan bahwa yang berhak mengadvokasi dalam pendidikan untuk anak 
hanya otoritas guru. Walaupun secara garis besar guru mengajar dan membantu 
anak didik memperoleh ilmu pengetahuan, maka otoritas guru ada pada subjek 
pengajaran, dan pendidikan. 

3. Kebebasan akademik (academic freedom), keberanian bertindak secara otonom 
merupakan sikap karakteristik profesi, dan perasaan praktisioner mengharuskannya 
membuat suatu kebijakan yang diikuti oleh klien-nya tanpa suatu tekanan eksternal, 
yaitu dari orang lain yang bukan anggota profesi atau organisasi kerjanya. 
Academic freedom adalah suatu kebebasan yang memberi kebebasan berkreasi 
dalam suatu forum dalam lingkup kebenaran. Dalam kasus ini, secara positif guru 
memiliki tanggung jawab keilmuwan. Guru bekerja bukan atas tekanan kebutuhan 
belajar muridnya, tetapi atas tuntutan profesional, dan ini adalah batas kebebasan 
yang di maksud. Tetapi guru tidak mengabaikan kebutuhan belajar muridnya. 
Makanya demonstrasi pemboikotan untuk menuntut kesejahteraan bagi guru 
dengan mengorbankan tugas mengajar adalah tidak tepat. Kebebasan akademik 
bukan berarti bebas otonomi, bebas dari aturan disiplin, tetapi perlu melegitimasi 
permintaan sejawat, murid, dan, profesionalismenya sendiri. Secara akademik guru 
bebas menyelidiki dan mengekspresikan kebenaran tanpa tuntutan orang lain, bebas 
mengajak muridnya mendiskusikan secara kritis topik-topik yang kontroversial, 
agar lebih kritis mampu mengerti apa dan bagaimana. Jadi academic freedom 
adalah suatu konsep yang mulia dan mendasar memberikan kebebasan akademik 
kepada anak didik tanpa suatu kungkungan dan mereka bisa memutuskan apa kasus 
dan kajian yang mereka kaitkan.  

4. Tanggung jawab moral (responsible) dan pertanggungjawaban jabatan 
(accountability). Responsible maksudnya memiliki otoritas untuk mampu membuat 
suatu keputusan tanpa supervisi. Sedangkan accountability adalah tanggung jawab 
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atau bisa dipertanggungjawabkan atas suatu tindakannya. Jadi penekannya adalah 
cara guru mempertanggungjawabkan keputusannya tentang apa yang diajarkan, 
kapan diajarkannya, dan bagaimana mengajarkannya berdasarkan otoritas 
profesionalnya sendiri sebagai perpaduan kompetensi disiplin, metode dan 
pengajaran keilmuwannya.  

Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan 
prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu: (1) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan 
idealisme, (2) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, 
ketakwaan dan akhlak mulia, (3) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang 
pendidikan sesuai dengan bidang tugas, (4) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai 
dengan bidang tugas, (5) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas 
keprofesionalan, (6) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi 
kerja, (7) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara 
berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat, (8) memiliki jaminan perlindungan 
hokum dan melaksanakan tugas keprofesionalan dan (9) memiliki organisasi profesi 
yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas 
keprofesional guru (UU RI No. 14 Tahun 2005). 

Undang-undang Guru dan Dosen (UUGD) merupakan suatu ketetapan politik 
bahwa pendidik adalah pekerja profesional, yang berhak mendapatkan hak-hak 
sekaligus kewajiban profesional. Dengan itu diharapkan, pendidik dapat mengabdikan 
secara total pada profesinya dan dapat hidup layak dari profesi tersebut. Dalam UUGD 
ditentukan bahwa seorang: 
1. Pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik sebagai 

agen pembelajaran. 
2. Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1) 

atau program diploma empat (D-IV) yang sesuai dengan tugasnya sebagai guru 
untuk guru dan S-2 untuk dosen. 

3. Kompetensi profesi pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi 
kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. 
a. Kompetensi Pedagogik. Adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta 

didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan 
pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta 
didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 

b. Kompetensi Kepribadian. Adalah kepribadian pendidik yang mantap, stabil, 
dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak 
mulia. 

c. Kompetensi Sosial. Adalah kemampuan pendidik berkomunikasi dan 
berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga 
kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat. 

d. Kompetensi Profesional. Adalah kemampuan pendidik dalam penguasaan materi 
pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing 
peserta didik memperoleh kompetensi yang ditetapkan. 

Untuk dapat menetapkan bahwa seorang pendidik sudah memenuhi standard 
profesional maka pendidik yang bersangkutan harus mengikuti uji sertifikasi. Ada dua 
macam pelaksanaan uji sertifikasi, yaitu: (1) Sebagai bagian dari pendidikan profesi, 
bagi mereka calon pendidik, dan; (2) Berdiri sendiri untuk mereka yang saat 
diundangkannya UUGD sudah berstatus pendidik. 
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Sertifikasi pendidik atau guru dalam jabatan, dilaksanakan dalam bentuk penilaian 
portofolio. Penilaian portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman profesional 
guru dalam bentuk kumpulan dokumen yang mendeskripsikan: (1) Kualifikasi 
akademik; (2) Pendidikan dan pelatihan; (3) Pengalaman mengajar; (4) Perencanaan dan 
pelaksanaan pembelajaran; (5) Penilaian dari atasan dan pengawas; (6) Prestasi 
akademik; (7) Karya pengembangan profesi; (8) Keikutsertaan dalam forum ilmiah; (9) 
Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial; dan (10) Penghargaan yang 
relevan dengan bidang pendidikan. Guru yang memenuhi penilaian portofolio 
dinyatakan lulus dan mendapat sertifikat pendidik. Sedangkan guru yang tidak lulus 
penilaian portofolio dapat: (1) Melakukan kegiatan-kegiatan untuk melengkapi 
portofolio agar mencapai nilai lulus atau (2) Mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi 
guru yang diakhiri dengan evaluasi/penilaian sesuai persyaratan yang ditentukan oleh 
perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi. Guru yang lulus pendidikan dan pelatihan 
profesi guru mendapat sertifikat pendidik. 

Guru merupakan komponen vital dan fundamental dalam proses pendidikan, yang 
mengedepankan proses pematangan kejiwaan, pola pikir, dan pembentukan serta 
pengembangan karakter (character building) bangsa untuk mewujudkan manusia 
Indonesia seutuhnya. Keberadaan dan peran pendidik dalam proses pembelajaran tidak 
dapat digantikan oleh siapapun dan apapun. Pendidik yang handal, profesional dan 
berdaya saing tinggi, serta memiliki karakter yang kuat dan cerdas merupakan modal 
dasar  dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas yang mampu mencetak 
sumberdaya manusia yang berkarakter, cerdas, dan bermoral tinggi. Sumberdaya 
manusia yang demikianlah yang sebenarnya diperlukan oleh bangsa Indonesia untuk 
dapat bersaing dengan negara – negara lain dan dapat berperan serta aktif dalam 
perkembangan dunia di era global dan bebas hampir tanpa batas ini (Baedhowi, 
2009:2).Guru sebagai bagian dari organisasi sekolah memiliki kewajiban untuk 
melaksanakan serangkaian tugas sesuai dengan fungsi yang harus dijalankannya. 
Sebagai seorang manajer PBM, guru berkewajiban memberi pelayanan kepada siswanya 
terutama dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Tanpa menguasai materi pelajaran, 
strategi pembelajaran dan pembimbingan kepada siswa untuk mencapai prestasi yang 
tinggi, maka guru tidak mungkin dapat mencapai kualitas pendidikan yang maksimal 
(Suhardan, 2007:4).Kualitas pendidikan yang tinggi sangat diperlukan dalam rangka 
menciptakan masyarakat yang cerdas, damai, terbuka, demokratis, dan memiliki daya 
saing. Hal ini pada gilirannya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
secara keseluruhan. Penyempurnaan kurikulum dilakukan secara responsif terhadap 
penerapan hak azasi manusia, kehidupan demokratis, globalisasi, dan otonomi daerah 
(Depdiknas, 2001:6). 
 
F. Penutup  

Dunia yang semakin menyatu dalam satu kesatuan yang utuh melalui globalisasi 
sudah menjadi kenyataan. Sebagai bagian dari masyarakat global, Indonesia 
menghadapi berbagai macam permasalahan yang kompleks. Permasalahan tersebut 
menyangkut rendahnya kualitas sumber daya manusia dan kualitas pendidikan yang 
ada, hal tersebut menyebabkan daya saing bangsa menjadi rendah. Hal tersebut perlu 
direspon dengan cepat melalui pembenahan di sektor pendidikan, mengingat saat ini 
perubahan semakin dinamis, sehingga setiap permasalahan yang muncul akan 
berpengaruh pada berbagai sektor lainnya. Karena keberadaan guru yang bermutu 
merupakan syarat mutlak hadirnya sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas, 
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hampir semua bangsa di dunia ini selalu mengembangkan kebijakan yang mendorong 
keberadaan guru yang berkualitas. Salah satu kebijakan yang dikembangkan oleh 
pemerintah di banyak negara adalah kebijakan intervensi langsung menuju peningkatan 
mutu dan memberikan jaminan dan kesejahteraan hidup guru yang memadai.  

Guru sebagai tenaga profesional mengandung arti bahwa pekerjaan guru hanya 
dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan 
sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan 
tertentu. Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau 
program diploma empat. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogis, kompetensi 
kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional. Sertifikasi pendidik 
diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga 
kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah, dan dilaksanakan 
secara obyektif, transparan dan akuntabilitas. 
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THE EDUCATION FOR NOBLE CHARACTER OF HUMAN BEING  
TO ACHIEVE A BETTER LIFE; A LIFE IS FULL OF MATERIAL AS WELL AS  
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Abstract 

Danny Meirawan and Engkoswara, Indonesia University of Education: 
The Education for Noble Character of  Human Being to achieve a better Life 

 
Nowadays, life in the world is full of restlessness, anxiety and fear. What is wrong? The 
tentative answer is: we have neglected the noble  character of human being. 

The objective of study was to fine out the noble character of human beeing in the area of 
the Positive Psychology that very important role as the foundation of an integrated 
personality in the effort to achieve a better life, which can be formed through the 
transformation of culture, particularly the life-long education. 

The procedure of the study is done through the qualitative approach, with the technique of 
analysis of the Indonesian nation’s noble character as seen in the Preamble of 1945 
Constitution, interviews with local social leaders, comprehending totally the experience of 
the cultural exchange between East and West in the East West Center, studying the 
teachings of the Islamic religion, and paying close attention to the global philosophy of life 
concerning the dynamics of the system of value or culture, particularly the noble character 
of a human being. 

The result of the study shows that the Indonesian nation as a world citizen wishes a life that 
is based on the Nobel Character of the Human Being, i.e. peaceful, independent, and 
justice, in order to achieve a better life. A life that is full of material as well as spiritual 
happiness in this world and in the hereafter. 

A happy life needs cultural transformation, particularly through life-long education based 
on the the Noble Character of the Human Being, i.e., peaceful (ethics), independent (logic), 
and justice (esthetics) for all. 

Key words: noble character, peaceful, independent, justice, cultural transformation. 

 

Assalamu’alaikum wr. wb. 

Rationale 

In the Positive Psychology, culture, particularly the noble character is a very important 
factor as a foundation of the integral personality in supporting human behavior towards a 
better life. A life that is full of material as well as spiritual happiness in this world and the 
hereafter. This concept is taken as a case in Indonesia, based on the Preamble of 1945 
Constitution, which says “to enlighten the life of the nation and participate in preserving 
the world order which is based on freedom, eternal peace, and social justice,” which is the 
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noble character of the Indonesian nation. As a realization of the constitution’s message, 
Indonesia became the pioneer of the freedom of the world’s nation by holding the Asia-
Africa Conference in Bandung in 1955. Nowadays, almost all countries in the world have 
been independent. Indonesia implements a free and active foreign politics. It means that 
Indonesia wants to establish good relationships in establishing eternal peace and become an 
equal and just partner of all countries of the world. Based on this, the researcher humbly 
encourages himself to conduct a study about the Noble Character of the Human Being to 
achieve a better life. A life that is full of material as well as spiritual happiness in this world 
and the hereafter. 

The objective 

Geting a picture of the noble charater which has a spiritual nuance in the area of Positive 
Pschology, which has an important role as a foundation of a whole personality in an effort 
to achieve a better life wich can be formed through a cultural transformation, especially 
life-long education. 

The Procedure of the Study  

This study is conducted with a qualitative approach, with the technique of gathering , 
analysis of the Indonesian national policy as found in the Preamble of the 1945 
Constitution. Interviews with experts of Sundanese local leaders, comprehending totally the 
experience in the cultural exchange between East and West in the East West Center, 
studying the themes of the teachings of the Islamic religion as a world religion, and paying 
a close attention to the global culture. From the concoction of the information, the 
researcher makes conclusion about the Noble Character of the Human Being, i.e. peaceful, 
independent, and justice. The realization of the noble character of the human being requires 
a cultural transformation both vertically and horizontally, with the priority of life-long 
education. 

The Description of the Study 

Indonesia has been an independent country for sixty four years. During all these years, it 
has been developing itself. It has achieved much progress. However, it has also 
encountered many serious problems. This situation makes the nation apprehensive and sad. 
Let us take view from Sabang through Kalimantan, Java-Bali, Nusatenggara to Merauke. 
We will see blue mountains and seas, paddy fields spreading far and wide. It is said that 
Indonesia is rich in natural resources as well as culture. Its big cities are full of big and high 
buildings and also big malls belonging to conglomerates. The tollroads are full of new and 
luxurious cars, and the streets are full of motorbykes. Communication is getting more 
sophisticated as well as cheap, so that “si Embok tukang jamu gendong” (the woman 
selling tonic made of medicinal herbs) also possesses a mobile telephone. Everyday a new 
scholar and Ph.D are born. The DPD (Dewan Perwakilan Daerah = Assembly of Provincial 
Representatives), DPR (Indonesian legislative assembly) and DPRD (Assembly at 
provincial, regional, or municipal level) are happy with the multiparty system. Indonesian 
people should be proud because they have succeeded in developing democracy, which can 
be seen in the legislative, provincial as well as presidential election, which is done directly.  
What a beautiful country Indonesia is! 
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Unfortunately, many people still struggle hard to get raskin (rice for the poor) and BLT 
(direct cash aid). Unemployment and poverty swells up. Gang fighting and riots sill take 
place between villages, schoolboys, and even in campuses where the intelectuals dwell. The 
economy of the low people is in a bad condition. Many of them still find it hard to get 
enough to eat. Corruption is difficult to eradicate. Many people still use force in solving 
their problems. Sadistic murders still happen. And there are some people who want to 
separate from the NKRI (The United State of Indonesia). Terrorists still roam in Indonesia. 
Sad to say, there are still many schoolboys who roam in the streets  during school hours. 
There are still many school buildings which are in bad condition, some of them have 
already collapsed. How gloomy Indonesia is! 

 

  

What is wrong with Indonesia? 

Religion? No. Religious sermons are every where, on the TV and radios as well as in the 
form of istigosah (mass praying to ask God’s help), and there are also religious trainings 
with expensive cost for most Indonesian people. 

Money? No. Money is abundant, although it is acquired through loans. But it is not found 
evenly. The rich are getting richer, and the poor are getting poorer. 

Politics? No. Pilkada (Governor and mayor election, legislative election and presidential 
election are carried out happily. The DPR (Indonesian legislative assembly) is happy with 
the multiparty system. 

School lessons? No. Mathematics and English  are on the TVRI and other channels. 
Indonesia is proud as winner in international science competitions. 

It is difficult to answer the above question. However, it is a must, and the answer has been a 
discourse, a vague and fragmentaric discourse. It is better for us to learn from experience of 
the pedecessors while gazing at the future. 

Let us take note. President Soekarno (Old Order) has laid the foundation of the nation and 
character building as well as Pancasila (the Five Foundations) which are contained in the 
Preamble of the1945 Constitution which are very fundamental and invulnerable to 
amendment. President Soeharto (New Order): Pedoman Penghayatan dan Pengamalan 
Pancasila (Guidance for Comprehending and Practising Pancasila) or P4. The 
Reformation Order seems to evade the responsibility, but still takes shelter in the shade of 
the Pancasila. It can do anything without any filter, so that it goes “too far.” What is 
wrong? It is better for the Reformation Order to learn from this experience and not to avoid 
the responsibility to guide the people. President Soekarno laid the foundation, but he had 
not apply it in every day life during his 20 years of rule. As for President Soeharto, he has 
spelled it out, eventhough most of it is just memorizing.  And it lasts 32 years. It is better 
for the Reformation Order, particularly President Susilo Bambang Yudhoyono, to spell out 
the vital ideas in the Preamble of the 1945 Constitution in real and everyday life (Pancasila 
in action) in order for them to be reference for the people’s behavior.  
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The fundamental and main cause the nation’s crisis is assumed to be “the negligence of the 
culture, particularly the noble character of the human being.” Juwono Sudharsono (the 
Defence Minister) even speak louder: “The culture which is left behind” (National Seminar, 
The Vision of Developing the Pancasila-cultured Nation, Office of Defence Minister, in 
cooperation with FORMOPPI, 2000). 

Which culture, particularly  noble character of the Indonesian people? 

Culture is the dynamics of value system in various life dimensions which last for a long 
time into the future as a result of the guidance of behavior. Indonesia has a lofty culture, 
which is found in the state philosophy and the great philosophy of life of the nation, which 
is undoubtedly the Pancasila. However, as a praxis or Pancasila in action in everyday life, it 
is still not clear. Let us study the source, that is the Preamble of the 1945 Constitution, 
which is the work of the founding fathers. It is not subject to amendment. Let us not just 
make it a show, let us give meaning to it. Let us read carefully the following quotation: 
….to enlighten the life of the nation and participate in preserving the world  nation”, stop 
here. This is not correct, even dangerous. Smart people are not always good people. Bank 
robbers, corruptors, bombers and murderers are smart people, but they have no heart or 
feeling. It is true that there are emotional and spiritual quotient, kinesthesia or fitness and 
esthetics, butcter all of them are just substances, not praxis of the life competence. People 
forget the dynamics of value system or culture, particularly the noble character which is in 
the frame of freedom, eternal peace and justice. Considering the Pancasila which gives 
priority to the principle of “Belief in One God”, the order becomes the culture of peace, 
independence and justice which is the noble character of the nation, and characterizes the 
Pancasila-culture, and is the dignity and rank of the Indonesian people.  

The Positive Psychology lays the noble character as the foundation of the whole 
personality, in order for it to behave in a strong and persevering way, in the effort to 
achieve a better life. A life that is full  of material as well as spiritual happiness in this 
world and the hereafter. 

Peaceful  

This concept is taken from the phrase “eternal peace”, and means living peacefully, 
harmoniously and patiently, not wanting to quarrel or even fight with others. Peace is the 
core of faith, whose source is the principle of Belief in One God. Faith brings peace in 
praxis, in life which is clean materially and spiritually, clean in self and environment, 
healthy in body and mind, being disciplined with regard to laws, rules and social 
convention, paying respect to the elders and good leaders, who are trustworthy, sincere 
and have a good vision to the future. Peace is the main characteristic of a good state and 
world  citizen, who is wise and responsible (civics responsibilities). Peace is the result of 
body and mind exercises so the person becomes healthy, which is a tool or guidance of 
behavior, and is the ethics in the interaction between peoples. 

Independent 

Independent or free is taken from the word “freedom”, which means able to stand by 
himself, based on his own strength, ability and responsibility. He pays respect, loves and is 
proud of the work and products of his own country. He makes use of what is there in a 
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productive way (effective and efficient). He is independent, supported by spirit of learning, 
working, entrepreneurship, and he struggles in perseverance, health and strength. He 
masters and makes use of science and technology however small it is, in order to achieve a 
better life. He is independent in various life dimensions (spiritual, politics, social and 
economy), especially independent in economy, which is a crucial thing nowadays. He 
should make a livelihood to support himself and help others little by little. All the 
Indonesian people should participate: farmers, industrialists and businessmen, small scale 
businessmen as well as big scale businessmen should be in synergy. If everyone can make a 
livelihood for himself, unemployment will gradually disappear, and so will poverty. And it 
is possible that Indonesian people will prosper. Maybe it is this which is called 
“independent economy, people economy, propeople economy, or Pancasila economy, 
which is based on social-economic responsibility. 

The concept of independence has its source in the principle of Justice and civilized 
humanity, Indonesian unity, and democracy which is led by the wisdom in the deliberation 
of the legislative assembly. Independence is the result of the exercices of mind and skill, so 
that people have the logics to act systematically and regularly. 

Justice 

Justice is the achievement of someone who has an additional value, who performs the best 
in his life, so that he deserves appreciation and respect. Justice is a lofty art of life. A just 
man performs the best and is flexible, beautiful and attractive. Justice is the result of the 
exercices of sense and the creativity of the praiseworthy person, who is competitive and 
healthy, which has an esthetic meaning in the social togetherness based on the personal 
responsibility. Justice has its source in the principle of Social justice for all Indonesian 
people. 

The whole and harmony of peaceful (ethics), independent (logics) and justice (esthetics) is 
the noble character of the Indonesian people, or nationalism, which must be formulated, 
studied, agreed upon and revitalized as the nation’s strength. This is what is meant by the 
noble character of the nation, or the the Noble Character of the Pancasila culture. This is 
the three abilities/competences of life which must be achieved and referred to by the 
Indonesian nation. They are the hidden pearls in the Preamble of the 1945 Constitution 
which is the core of the Pancasila culture. This culture should be made the light of the 
children of the nation. It should be planted in the whole land of Nusantara. This cooling 
superior program is not yet in existence. Eventhough it has been made to appear, it is still 
vague and forgotten. Therefore it is not surprising that gang fighting, riots, corruption, 
bombs, drugs and the use of force are difficult to stop, and the effort to separate from the 
United State of Indonesia still has roots. It is believed that the formation of the noble 
character; peaceful, independent and justice will bring a better life. A life that is full of 
material as well as spiritual happiness in this world and the hereafter. 

Support from Other Cultures 

The trilogy of the character of the noble Indonesian nation is supported by the local culture,  
particularly the Sundanese culture, the experience in the cultural exchange between East 
and West in the East West Center, the teaching of the Islamic religion, and the world 
culture. Let us have a view of them one by one. 
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Local culture, Sundanese 

In this paper, the four cases of the local culture, which have been the peaks of the national 
culture, is taken from the philosophy of life of the Sundanese people. 

Cageur (healthy), bageur (kind), bener (trustworthy), which are the ethics in social life. 
Pinter (smart), singer (skilfull), maher (expert), which are the logics of thinking. 
Moher  (creative and praiseworthy personality) which is the art of life,or esthetics. 
 

Learning Experience in the Cultural Exchange at the East West Center 

The project of cultural exchange between East and West which was held in Honolulu, 
Hawaii, United States, gave the impression of interaction between the East-cultured and 
West-cultured people. They tried to co-exist peacefully and harmoniously, upholding 
virtuous values, which are fundamental for the world citizens and is the ethics in social 
interaction. Besides, they tried to perform the best, something which has an additional 
value, in the form of lofty life art in establishing partnership between fellow human beings, 
so that it produce an esthetic situation. This condition is spread widely to the whole world 
in order  to preserve peace, the ability to compete healthily and independently, in a flexible 
and polite situation, which means esthetics in togetherness. 

Harmonious Man according to the Islamic Religion Faith 

Faith 

Human beings are the creation of the One God, and have the same rights and obligations in 
his presence. They are similar in faith, which is belief in the unequaled omnipotence of 
God. A believer in God and His power is a man who lives cleanly in his body and soul, 
clean in his self and environment. He is healthy in body and soul. He is disciplined with 
regard to His teachings, laws and social convention, paying respect to his parents and good 
leaders. He is trustworthy and sincere. He has a good philosophy about the future. Belief in 
God is a foundation for a state and world citizen, who is wise and responsible, which is a 
guidance of interaction, or ethics between mankind. 

Practical knowledge 

Human  beings are creation of One God. They are made to live as tribes and nations in 
order to know each other and give advice to each other. The practical knowledge is based 
on the mastery and making use of the science and technology, from its simplest form to the 
most sophisticated one. This is to achieve independence in various dimensions of life, 
especially independent and responsible in economic field, in order to make livelihood for 
himself. If everybody is able to make livelihood for himself, unemployment in the world 
will disappear, and it is not impossible that all people in the world will prosper. The 
practical knowledge is the result of the exercices of the brain, mind. By this, man becomes 
skilfull and expert so that he has the systematic logics to behave positively in his effort to 
achieve a better life. 

Beautiful 
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Human beings are creation of One God. They have their own characteristics, which are 
different from each other. There is no similar human beings, even in the case of Siamese 
twins which are born from one single ovum. The difference lies in the creativity of the 
noble and rich personality, which always wants to perform the best, something with a 
beautiful artistic value, or esthetics. Beauty if the result of the exercices of the senses, based 
on the personal responsibility in the social life or equal partnership and togetherness.  

Global/International Culture 

Nowadays, life in the world is full of restlessness, anxiety and fear. There are bomb terror, 
corruption, unemployment and poverty. Therefore, the UNESCO (2006) declare a peaceful 
(ethics) and independent (logics) life, starting from the Asia-Africa Conference, and also 
flexible in partnership, which has an esthetic value which is the highest basic need of 
human being, i.e. “beauty” (A. Maslow). 

The four kinds of experience:  the local culture, the cultural exchange between East and 
West, the teaching of the Islamic religion, and the global culture, are all in a line in 
supporting the noble character of the human being, i.e. peaceful, independent and justice. 

 

The Implication To Life And Education 

To bring to reality the culture which is the noble character of the human being, i.e. peaceful 
(which is ethics), independent (which is logics),and just (which is esthetics) is not an easy 
matter, which can be quickly transferred to others or to the next generation. It needs enough 
time and continuity, and also participation of various parties, through cultural 
transformation and a life-long education for all. 

In general,  cultural transformation can be done horizontally and vertically dialog. 
Horizontally, it can be done by people of all social strata, while vertically it can be done 
from the highest leaders such as  the Presidents and Vice President with their staff who are 
the models and idols of the people.  They must cultivate it with perseverance and set 
example for the people to the lowest level. And all of them should move in unison, forming 
a harmonious symphony in an effort to achieve a better life characterized by peace, 
independence and justice. 

Education Based on the Noble Character of the Human Being 

Education is the base and main effort to get the students prepared for a peaceful, 
independent and just life. A good educational praxis, however small and simple it is, should 
be based on a fundamental, actual and complete principle. One of the fundamenmental and 
actual principles is the educational science which is based on the trilogy of the character of 
the noble human being. The basic principle is peaceful, which is the ethics in life 
interaction; independent, which is the logics in the action to increase the power to compete; 
and jusice, which is the esthetics in growing the creativity of the praiseworthy and 
competitive personality, which is flexible in partnership and togetherness. This can be seen 
in the following diagram: 
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                                                                   happy life        

  

                  

                                Independent (Logics)                            Just (Esthetics) 

The Education Based on the Noble Character of  Human Being 

(Practical Paedagogy) 

 

Conclusion 

Nowadays, life in the world is full of restlessness, anxiety and fear. Terror and corruption is 
difficult to stop. Gang fightings and riots are going on; unemployment rises and poverty 
swells up; the use of drugs and force is difficult to eradicate so that creativity is dwarfed. 
All this also happen in Indonesia. What is wrong? The answer is: we have neglected the 
noble character of the human being. 

The purpose of this study is to get a picture of the character which has a spiritual nuance in 
the area of Positive Psychology, which has an important role as a foundation of a whole 
personality in an effort to achieve a better life which can be formed through a cultural 
transformation, especially life-long education. 

This study is conducted through a qualitative approach procedure with the technique of 
analysis of the character of the Indonesian nation as seen in the Preamble of the 1945 
Constitution, interview with the leaders of the local society, comprehending the experience 
in the cultural exchange between East and West in the East West Center, studying the 
teachings of the Islamic religion, and paying a close attention to the global philosophy 
about the dynamics of value system or culture, particularly the character of the noble 
human being. 
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The result of the study shows that the Indonesian nation as a member of the world society 
has a life that is based on the trilogy of the character of the noble human being, i.e. 
peaceful, independent and just in their effort to achieve a better life, a life which is full of 
material as well as spiritual happiness in this world and the hereafter.  

Peaceful means living in peace, harmonious, not wanting to quarrel with anyone, let alone 
to fight. Peace is based on faith and the practice of living in purity and cleanliness, both in 
body and soul, for his own self and his environment. It is also based on the health of the 
body and the soul, discipline in obeying laws, rules and social convention, paying respect to 
parents and leaders who are good, trustworthy and  sincere and who have a good 
philosophy about the future. Peace is the result of the exercise of the mind  and body with 
the purpose of being a healthy man as a foundation of being a state citizen and world 
citizen who have ethics in the social intercourse with fellow human beings. Peace has its 
source in the principle of Belief in One God. 

Independent means standing on his own ability, strength and responsibility with the 
support of the spirit to struggle, to be an entrepreneur, to learn and to work healthily and in 
perseverance. Ind ependence is also based on the mastery of science and technology, from 
its simplest form to the most sophisticated one, with the purpose of achieve  a better life. 
Being independent means being able to compete healthily and strongly so that he can live 
independently in all respects, particularly in the field of ecoternomy, at least being able to 
make his own livelihood. Independence is the result of the exercise of the brain, mind and 
skill so that the person has a systematic and clear logics for every action he does. 
Independence has its source in the principle of Just and civilized humanity, Indonesian 
unity, and Democracy in the deliberation of the representatives.  

Justice means willingness and ability to perform the best, something which has an 
additional value, which deserves appreciation in the partnership and togetherness. Justice is 
the result of the exercise of the sense. It is also the result of the creativity of the 
praiseworthy and competitive personality, something which   becomes a lofty art of life, 
which has an esthetic value. Justice has its source in the principle of Social justice for all 
Indonesian people. 

The wholeness and harmony of peace, independence and justice is the trilogy of the 
character of the noble human being in his effort to achieve a better life. A life which is full 
of material and spiritual happiness, in this world and the heeareafter. We can also call it the 
the noble character of the Pancasila culture. 

To realize a life which is peaceful, independent and justice  --which is a happy life—
requires a cultural transformation, especially the one which gives priority to life-long 
education, education in the family, society and school. This kind of educatation should be 
done continuously and be based on the noble character of the human being, i.e. peaceful 
(ethics), independent (logics), and just (esthetics) for all who are involved in the 
Ordinance of National Educational System (UU Sistem Pendidikan Nasional). 

May this simple paper be beneficial, with the pleasure of the One God. Amin 

Assalamu ‘alaikum wr. wb.  
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PEDAGOGICAL LEADERSHIP UNTUK PENDIDIKAN KARAKTER DI 
SEKOLAH: SEBUAH TINJAUAN AWAL*) 

Oleh: Cepi Triatna, S.Pd., M.Pd.**) 

 

A. Pendahuluan 
Pendidikan persekolahan sampai saat ini masih menjadi bulan-bulanan 

banyak pihak karena hasil dan dampaknya yang belum sesuai dengan harapan. 
Banyak fenomena kejahatan, bencana, pengangguran, kemiskinan, dan kerusuhan 
dikaitkan dengan ketidakberhasilan pendidikan. Demikian halnya dengan 
rendahnya mutu pendidikan, dilihat dari daya saing SDM Indonesia saat ini 
dibandingkan dengan Negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, 
Brunai Darussalam, dan Negara lainnya.  

Masalah rendahnya mutu ini dapat dilihat dari hasil studi yang 
diselenggarakan oleh IEA (International Organization for Evaluation of Educational 
Achievement) yang juga diikuti oleh Indonesia bersama beberapa negara lainnya 
dalam TIMSS (Trends in International Mathematic and Science Study). Study PISA 
(Programme for International Student Assesment) yang diselenggarakan oleh OECD 
(Organization for Economic Cooperation and Development) pada tahun 2006 
menunjukkan Indonesia menduduki urutan kelima dari bawah dari 54 negara. 
Berdasarkan parameter EDI (Education Development Index) Indonesia menduduki 
peringkat 71 (medium EDI). Data tersebut menunjukkan bahwa dilihat dari segi 
mutu, Indonesia masih tergolong negara dengan mutu pendidikan yang belum dapat 
dibanggakan. (Depdiknas, 2009:49). 

Masalah mutu  ini bukanlah masalah yang berdiri sendiri, tetapi terkait 
dengan masalah siswa, masalah guru, masalah fasilitas, masalah manajemen sekolah, 
masalah sistem pendidikan, dan sebagainya. Marihot Manulang (2009) 
mengungkapkan tiga masalah pokok pendidikan Indonesia saat ini, yaitu (1) 
birokratisasi pendidikan yang kaku dan formalistik, (2) budaya sekolah (universitas) yang 
telah membeku dan (3) kehadiran pendidik yang sudah kehilangan harapan. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa mutu pendidikan saat ini perlu perbaikan yang 
mendesak untuk menghasilkan SDM Indonesia yang unggul dan berdaya saing 
global. Urgensi perbaikan mutu pendidikan ini juga menjadi prioritas 
pembangunan pendidikan tahun 2010-2015 sebagaimana tahapan pembangunan 
pendidikan yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Nasional yang tertuang 
dalam buku “Arah Pengembangan Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah” 
(2006:6) strategi pengembangan pendidikan dasar dan menengah dibagi atas 4 
periode: 
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 * 2005 – 2010 : Peningkatan kapasitas dan modernisasi: pemerataan  akses, 
peningkatan IPM, dan penggunaan ICT 

* 2010 – 2015 : Penguatan pelayanan untuk meningkatkan mutu dan daya saing 
dalam pelayanan pendidikan yang semakin besar, desentralisasi fiskal dan  
otonomi daerah yang semakin dewasa. 

* 2015 – 2020 : Daya saing regional: pengembangan mutu dan pelayanan 
pendidikan dasar dan menengah yang memiliki daya saing pada tingkat ASEAN. 

* 2020 – 2025 : Daya saing internasional: pengembangan mutu dan pelayanan 
pendidikan dasar dan menengah berkelas internasional. 

Pemecahan masalah mutu pendidikan harus dilakukan dengan berfokus 
pada business core (bidang pokok) pendidikan, yaitu pembelajaran atau kegiatan 
belajar mengajar (KBM). Pendidikan pada dasarnya upaya menjadikan peserta 
didik menjadi manusia terdidik. Format manusia terdidik dalam perspektif 
UUSPN No. 20/2003 dinyatakan sebagai berikut: “…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.” 

Berdasarkan pola pemikiran seperti ini, maka setiap hal yang dilakukan 
dalam mengelola pendidikan nasional atau pendidikan di daerah selalu ditujukan 
untuk mewujudkan layanan pembelajaran terbaik yang mengarah pada perubahan 
perilaku peserta didik menjadi manusia utuh sebagaimana ditegaskan dalam 
UUSPN di atas. 

Perwujudan mutu pembelajaran merupakan ujung tombak keberhasilan 
pendidikan yang dalam setting kelas utamanya diperani oleh guru sebagai 
pendidik professional sedangkan dalam setting sekolah utamanya diperani oleh 
kepala sekolah sebagai pemimpin, manajer, dan supervisor sekolah.  

Berdasarkan paparan di atas, dapat dijelaskan dua hal, yaitu: (1) arah 
pendidikan persekolahan adalah mewujudkan perubahan perilaku peserta didik 
menjadi lebih baik mengarah pada perwujudan manusia utuh sebagaimana 
diharapkan oleh stakeholder sekolah dan menjadi perantara dalam pencapaian 
tujuan pendidikan nasional, dan (2) peran utama untuk meningkatkan mutu 
pendidikan persekolahan pada setting kelas utamanya diperani oleh guru 
sedangkan pada setting sekolah utamanya diperani oleh kepala sekolah. 
Perwujudan dua hal di atas perlu dipecahkan melalui pedagogical leadership baik 
oleh guru maupun oleh kepala sekolah. 
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B. Memahami Pedagogical Leadership (apa, mengapa, dan bagaimana)  
Istilah pedagogical leadership masih jarang terdengar dalam perkuliahan 

maupun praktek kepemimpinan persekolahan. Dalam Handbook of Educational 
leadership and Administration Vol. 1 (2006:99-100) istilah pedagogical 
leadership disebut sebagai bagian dari democratic leadership capacity yang juga 
merupakan bagian dari aspek capacity building in organization.  

Apa yang dimaksud pedagogical leadership? 
Untuk memahami pengertian dan makna yang terkandung dalam konsep 

pedagogical leadership, terlebih dahulu kita harus memahami apa yang dimaksud 
dengan pedagogik. MacNeill, Cavanagh, dan Silcox mempelajari pedagogic dari 
berbagai sisi sebagai berikut: 

 

Sumber online: http://www.ucalgary.ca/iejll/vol9/silcox  

Pandangan di atas menunjukkan bahwa pedagogik bukan sekedar 
pengajaran (instruction) atau didaktik (bagaimana suatu materi diajarkan) tetapi 
lebih pada proses pembudayaan, khususnya penanaman nilai dan kebiasaan, 
melalui interaksi sosial diantara peserta didik, guru dan lingkungan belajar. 

Dengan pemahaman di atas penulis memberikan makna mengenai 
pedagogical leadership  sebagai berikut: usaha untuk memfasilitasi, 

http://www.ucalgary.ca/iejll/vol9/silcox�
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mendukung, dan mendorong guru-guru dan stakeholders sekolah untuk 
terjadinya proses pembudayaan, khususnya penanaman nilai dan pembiasaan 
perilaku peserta didik dan warga sekolah kepada suatu/seperangkat nilai yang 
disepakati oleh sekolah beserta stakeholdersnya.  

Untuk kepentingan pendalaman dan perluasan wawasan, mari kita 
membandingkan definisi penulis di atas dengan beberapa definisi para ahli: 

MacNeill, Cavanagh, dan Silcox mendefinisikan pedagogical leadership  sebagai 
“Pedagogic leadership is therefore an act that motivates others, thus facilitating 
culturally and morally aware learning in a second party.”  

Sumber online: http://www.ucalgary.ca/iejll/vol9/silcox  

Definisi di atas dapat dipahami bahwa pedagogical leadership  adalah 
tindakan untuk memotivasi orang lain, juga memfasilitasi sadar belajar pada anak 
secara budaya dan moral. 

Mengapa pedagogical leadership  perlu dan mendesak bagi para kepala 
sekolah dan guru-guru di Indonesia saat ini? Hal ini tidak lain ditujukan untuk 
memecahkan masalah yang saat ini dihadapi oleh pendidikan persekolahan di 
Indonesia, yaitu pendidikan persekolahan yang hilang dari ruhnya. Tim Pusat 
Pengkajian Pedagogik UPI (2010:4) mengungkapkan:  

“permasalahan pendidikan saat ini adalah (1) ketidaksesuaian praktek dan 
penyelenggaraan pendidikan kita dengan filsafat yang mendasarinya, yaitu 
filsafat pancasila (2) hilangnya spiritualitas dalam rutinitas dan inovasi 
penyelenggaraan pendidikan. 

Bagaimana pedagogical leadership diiimplementasikan dalam konteks 
persekolahan oleh kepala sekolah dan guru? 

Untuk menjawab hal ini, mari kita dalami bandingkan instructional 
leadership dan pedagogical leadership yang dikaji oleh MacNeill, Cavanagh, dan 
Silcox, berikut ini. 

http://www.ucalgary.ca/iejll/vol9/silcox�
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Sumber online: http://www.ucalgary.ca/iejll/vol9/silcox  

Dengan kata lain, apa yang harus dilakukan kepala sekolah yang 
mengeimplementasikan pedagogical leadership adalah: 

1. Memfokuskan perhatian dan usahanya untuk perbaikan dan 
peningkatan belajar peserta didik; 

2. Mengupayakan guru-guru, laboran, pustakawan, teknisi, dan tenaga 
administrasi sekolah (TAS) untuk melihat kebutuhan dan minat peserta 
didik (bukan ditentukan oleh  keterlaksnaan kurikulum) dalam 
meberikan layanan kepada peserta didik; 

3. Menjamin pembelajaran yang dialami oleh peserta didik selalui 
dikaitkan dengan kejadian-kejadian nyata/kehidupan keseharian anak; 

4. Menjadikan tes sebagai bagian dari proses pembelajaran dan menjadi 
informasi berharga bagi capaian peserta didik dalam belajarnya; 

5. Menstimulus guru-guru dan tenaga kependidikan lainnya untuk 
menjalani pekerjaanya sebagai profesi yang dicirikan oleh pengabdian, 
bukan hanya keahlian; 

6. Memberikan kepercayaan kepada guru-guru dan tenaga kependidikan 
lainnya untuk menjadi pemimpin di sekolah; 

7. Memimpin sekolah dengan orientasi pada membangun komunitas 
pembelajar, bukan pada manajerial sekolah semata; 

8. Memposisikan diri sebagai pemimpin pembelajar professional bukan 
sebagai pengajar bagi guru-guru dan tenaga kependidikan lainnya; 

9. Mendasarkan tindakan dalam mengelola sekolah secara moral dan 
fasilitatif bukan untuk kepentingan praktis. 

 
C. Pendidikan Karakter di Sekolah 

Dalam konteks implementasi pembelajaran yang mendidik (pedagogi) 
perlu diimplementasikan pedagogical leadership. Apa dan bagaimana setting 

http://www.ucalgary.ca/iejll/vol9/silcox�
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pendidikan di karakter di sekolah perlu menjadi pemikiran kita bersama. Mari kita 
amati kerangka berikut: 

 

Gambar 1 Kerangka setting pendidikan karakter 

Gambar di atas menunjukkan bahwa setting KBM untuk 
penumbuhkembangan suatu karakter bukan hanya di kelas saja tetapi juga di 
sekolah dan bahkan rumah. Artinya guru harus mendesain juga bagaimana 
pengalaman belajar anak di sekolah (diluar kelas) dan di rumah selain di kelas. 
Untuk menunjang hal tersebut, maka keterlibatan orang tua dalam 
penumbuhkembangan karakter anak menjadi suatu keniscayaan. Dengan demikian 
KTSP harus mampu mengintegrasikan kegiatan anak di rumah dengan tuntutan 
penguatan tumbuhkembang karakter anak. 

Dalam hal ini kepala sekolah bertanggungjawab untuk mengarahkan 
penyusunan indikator pembelajaran, desain pembelajarannya, dan evaluasi serta 
pengembangannya mengarah pada sinergi tiga tempat tersebut.  

 

 

 

 

 

Gambar 2 Kerangka setting evaluasi karakter peserta didik 
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D. Implementasi Pedagogical Leadership oleh guru untuk Mewujudkan 
Pendidikan Karakter di Sekolah 

Apa peran guru dalam pendidikan karakter? Perlu kita dalami apa 
sebenarnya yang perlu dilakukan oleh guru untuk mengimplementasikan 
pendidikan karakter dalam setting pendidikan persekolahan. Apabila kita cermati 
gambar 1 di atas, dapat dipahami bahwa kerangka pendidikan karakter sangat 
berbeda dengan pengajaran yang biasanya dilakukan oleh guru-guru saat ini 
(pengajaran), yaitu: 

Tabel 1 Perbedaan antara pengajaran dan pendidikan karakter dilihat dari 
sudut pandang guru 

Aktivitas/ 
Kondisi Guru Pengajaran Pendidikan Karakter 

Mindset 
terhadap 
pembelajaran 

Pembelajaran terjadi dalam setting 
kelas, walaupun memungkinkan 
terjadi di Lab. atau di tempat lain 

Pembelajaran harus terjadi di setting 
kelas, sekolah, dan rumah  secara 
terintegrasi 

Tugas guru Memfasilitasi peserta didik untuk 
menguasai subject matter (matari 
pelajaran) melalui metode yang 
variatif 

Memfasilitasi peserta didik untuk 
penanaman nilai dan penguasaan 
materi pelajaran secara terintegrasi 
(pedagogical content knowledge – 
PCK) 

Proses 
Pembelajaran 

Terbatas pada jam pelajaran Terintegrasi dalam 24 jam 
kehidupan anak 

Evaluasi 
pembelajaran 

Sangat kuantitatif, berupa nilai dalam 
bentuk angka, tetapi masih 
memungkinkan untuk penilaian 
kualitatif dalam bentuk penilaian 
perilaku 

Penilaian kualitatif dan kuantitatif 
dilakukan secara terpadu untuk 
mengetahui perkembangan karakter 
dan akademik peserta didik 
kemudian menjadi informasi untuk 
perbaikan dan pengembangan 

Tingkat 
Keberhasilan 

Peserta didik mendapatkan nilai 10 
atau 100 pada setiap mata pelajaran 
yang diampunya 

Peserta didik memiliki sejumlah 
nilai/norma dan kebiasaan perilaku 
positif yang terintegrasi dengan 
capaian akademik sesuai dengan 
kapasitasnya 

Dengan kajian terhadap table 1 di atas, dapat dipahami bahwa guru 
memiliki tugas yang sangat berbeda ketika melaksanakan “pendidikan karakter” 
di sekolah dibandingkan dengan “pengajaran.” 

E. Penutup 

Demikian sebuah kajian awal mengenai bagaimana kepala sekolah dan 
guru mengimplementasikan pedagogical leadership  di sekolah dalam rangka 
mewujudkan pendidikan karakter yang mampu menghasilkan lulusan yang 
berkarater dan berprestasi secara kademik. Semoga kajian ini 
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membawa/menstimulus banyak pihak untuk mendalami dan kengkaji lebih jauh 
mengenai pendidikan karakter di persekolahan. 
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URGENSI PENANAMAN NILAI –NILAI AGAMA  
DALAM PEMBELAJARAN YANG MENDIDIK 

(Suatu Kajian Pedagogik) 
 

Oleh  Babang Robandi 
 

A. Latar Belakang 
 Dalam keseluruhan sistem pendidikan, guru sebagai pendidik merupakan salah satu 

komponen penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan. Upaya peningkatan 
mutu pendidikan tak akan banyak berarti apabila tidak disertai dengan upaya peningkatan 
mutu pendidiknya. Upaya peningkatan mutu pendidik akan berkaitan dengan upaya 
peningkatan kompetensi guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik.  

Dalam konteks pedagogik  yang dimaksud dengan pendidik adalah setiap  orang 
dewasa yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidkan terhadap anak 
didiknya.salah satu jenis pendidik yang bertugas secara formal di sekolah adalah guru. Guru 
dalam melaksanakan tugasnya sebagi pendidik di sekolah hendaknya berupaya    memberikan 
pertolongan, bantuan, mendidik, mengajar,  melatih dan memberi contoh kepada anak didik 
yang masih dalam pertumbuhan dan perkembangan untuk mecapai kedewasaan. Dengan kata 
lain dalam konteks pedagogik guru harus mampu melaksanakan pembelajaran yang 
mendidik.   

Selanjutnya bila dilihat dari perspektif yuridis  pasal 39 ayat 2  Undang-Undang 
No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan  bahwa guru sebagai 
pendidik profesional bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai 
hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.  Kemudian  
pasal  1 ayat 1 Undang-Undang No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen menegaskan 
bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur 
pendidikan formal, serta pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, termasuk 
pendidikan anak usia dini.  

Selanjutnya dalam pasal 28 ayat 1 -3 Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang 
standar nasional pendidikan ditegaskan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik 
dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 
kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Peran pendidik sebagai agen 
pembelajaran (learning agent)  adalah peran pendidik antara lain sebagai fasilitator, 
motivator, pemacu, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik. 

Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan 
menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi 
kepribadian, kompetensi profesional,  dan Kompetensi sosial. 

Dalam penjelasan PP 19 tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan 
kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang 
meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, 
evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 
potensi yang dimilikinya. Kemudian yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah 
kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan 
bagi peserta didik, dan  berakhlak mulia. Kompetensi profesional adalah  kemampuan 
penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya 



359 

 

membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar 
Nasional Pendidikan (SNP). Sedangkan yang dimakdsud dengan kompetensi sosial adalah 
kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul 
secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali 
peserta didik, dan masyarakat sekitar.  

Bertolak dari uraian diatas, dapat dijelaskan bahwa baik secara yuridis maupun 
pedagogis guru dituntut mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik. Permasalahan 
yang muncul apakah yang dimaksud dengan pembelajaran mendidik, apa pentingnya 
pembelajaran yang mendidik, serta  bagaimana pentingnya penanaman nilai agama dalam   
pembelajaran yang mendidik’  

B. Makna  Pembelajaran  Yang Mendidik 
Pembelajaran merupakan istilah baru yang digunakan untuk menunjukkan kegiatan 

guru dan siswa dalam proses pembelajaran yang berlangsung di  sekolah atau khususnya di 
kelas. Istilah yang biasa kita gunakan sebelumnya adalah  “proses belajar-mengajar” dan 
atau “pengajaran”. Namun dewasa ini  kita gunakan Istilah pembelajaran yang  merupakan 
terjemahan dari kata “instruction”. Menurut Gagne, Briggs, dan Wager (1992), pembelajaran 
adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses belajar 
pada siswa. Instruction is a set of events that affect learners in such a way that learning is 
facilitated. ( Udin S, 2006). 

Dewasa ini kita lebih memilih istilah pembelajaran ketimbang proses belajar 
mengajar atau pengajaran, karena istilah pembelajaran mengacu pada segala kegiatan yang 
berpengaruh langsung terhadap proses belajar siswa. Kalau kita menggunakan kata 
“pengajaran”, kita membatasi diri hanya pada konteks tatap muka guru-siswa di dalam 
kelas. Sedangkan dalam istilah pembelajaran, interaksi siswa tidak dibatasi oleh kehadiran 
guru secara fisik. Siswa dapat belajar melalui bahan ajar cetak, program radio, program 
televisi, atau media lainnya. Tentu saja, guru tetap memainkan peranan penting dalam 
merancang setiap kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, pengajaran merupakan salah satu 
bentuk kegiatan pembelajaran (udin S, 2006).  
 Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional khususnya 
pasal 1 butir 20 menegaskan bahwa makna  pembelajaran adalah “…proses interaksi peserta 
didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”.  Dalam makna  
tersebut terdapat lima komponen, yaitu  interaksi, peserta didik, pendidik, sumber belajar, 
dan lingkungan belajar (Udin S, 2006). Dalam proses interaksi terjadi saling pengaruh secara 
timbal balik antara pendidik dan peserta didik dengan memanfaatkan sumber belajar dan 
lingkungan belajar. Segenap interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam proses 
pembelajaran  secara pedagogis  hendaknya terarah pada tujuan pendidikan.  Tujuan yang 
menjadi arah segenap interaksi dalam proses pembelajaran tidak lain adalah kedewasaan. 
Sedangkan pihak  yang berupaya mengarahkan interaksi tersebut pada tujuan pendidikan 
(kedewasaan)  adalah pendidik. Upaya dan proses interaksi antara pendidik dan peserta didik 
dengan memanfaatkan segenap sumber dan lingkungan belajar yang dilandasi dengan kasih 
sayang dan kewibawaan dalam konteks pedagogik akan melahirkan situasi pendidikan. 
Proses pembelajaran yang melahirkan situasi pendidikan itulah yang tergolong pembelajaran 
yang mendidik.    

Dalam konteks pedagogik pembelajaran hendaknya merupakan upaya sistematik 
dan sistemik untuk menciptakan lingkungan belajar yang potensial menghasilkan proses 
belajar yang bermuara pada berkembangnya potensi individu sebagai peserta didik. 
Berkembangnya potensi peserta didik dalam proses pembelajaran secara pedagogis harus 
bersifat mendidik, yakni mampu mendewasakan peserta didik. 
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Peserta didik yang tumbuh dan berkembang ke arah kedewasaan menunjukkan 
perkembangan fisik, pengetahuan, sikap dan keterampilan  yang sesuai dengan norma susila 
yang berlaku pada masyarakat. Oleh karena itu perubahan perilaku  peserta didik sebagi 
kompetensi hasil belajar  baik pada aspek kognitif, afektif maupun psikomotor hendaknya  
tertuju pada  terwujudnya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha 
Esa, berakhlah mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 
demokratis dan bertanggung jawab (pasal 3 Undang-Undang No 20 tentang Sisdiknas tahun 
2003).  

Dalam penjelasan umum Undang-Undang no.20, tahun 2003  tentang  Sisdiknas 
ada penekanan terhadap pentingnya  mengembangkan  pembelajaran yang mendidik. 
Kemudian secara khusus dalam pasal 19  ayat 1 Peraturan Pemerintah No.  19 tahun 2005  
terkait dengan standar proses  menyatakan bahwa ”Proses pembelajaran pada satuan 
pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 
memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 
prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik 
serta psikologis pesertra didik” (Udin SW.2006).  

Pembelajaran interaktif  adalah prinsip dan sifat pembelajaran saling berhubungan secara 
timbal balik anatara pendidik dengan  anak didik dan dengan sumber belajar lainnya. 
Pembelajaran Inspiratif adalah pembelajaran yang memiliki prinsip dan sifat  untuk 
merangsang tumbuh dan berkembangnya pikiran baru pada anak didik. Pembelajaran yang 
menyenangkan adalah pembelajaran yang memiliki prinsip dan sifat untuk  membangkitkan 
rasa senang dan semangat anak didik Pembelajaran yang menantang adalah pembelajaran 
yang prinsip dan sifat untuk memicu dan memacu proses  berpikir anak didik. Pembelajran 
juga hendaknya memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, yakni  pembelajaran 
yang membuka peluang dan dorongan bagi anak didik  untuk terilibat  secara mental 
dan/atau fisik  Memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa adalah prinsip dan sifat 
pembelajaran yang membuka peluang dan dorongan bagi siswa untuk terlibat secara mental 
dan/atau fisik. Memberikan ruang yang cukup bagi kreativitas adalah prinsip dan sifat 
pembelajaran yang membuka peluang dan dorongan bagi siswa untuk  menciptakan hal-
hal baru secara sengaja . Memberikan ruang yang cukup bagi kemandirian sesuai dengan 
bakat adalah  prinsip dan sifat pembelajaran yang membuka peluang dan dorongan bagi 
siswa  untuk belajar dan/atau bekerja atas prakarsa sendiri atau bersama dengan  orang  lain 
dalam kelompok kecil. Memberikan ruang yang cukup bagi kemandirian sesuai dengan minat 
adalah  prinsip dan sifat pembelajaran yang membuka peluang dan dorongan bagi siswa untuk 
belajar dan/atau bekerja sesuai dengan minat sendiri atau minat  kelompokkecil. 
Memberikan ruang yang cukup bagi kemandirian sesuai dengan perkembangan  fisik dalah 
prinsip dan sifat pembelajaran yang membuka peluang dan  dorongan bagi siswa untuk 
belajar dan/atau bekerja sesuai dengan kematangan  fisik sendiri atau minat kelompok kecil. 
Memberikan ruang yang cukup bagi kemandirian sesuai dengan perkembangan psikologis 
adalah prinsip dan sifat  pembelajaran yang membuka peluang dan dorongan bagi siswa 
untuk belajar dan/atau bekerja sesuai dengan kematangan  berpikir dan bersikap sendiri atau 
kelompok kecil  

Selain semua kriteria tersebut ditegaskan pula pada ayat (2) bahwa dalam proses 
pembelajaran pendidik memberikan keteladanan”. Oleh karena itu  guru sebagai pendidik 
pada satuan pendidikan selain berfungsi sebagai perencana, pelaksana dan pengembang 
kurikulum di sekolah , juga harus berperan sebagai pendidik yang memberikan keteladanan 
bagi peserta didiknya.  

 



361 

 

Mengacu pada uraian di atas maka guru sebagai pendidik yang bertugas 
merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 
melakukan pembimbingan dan pelatihan, hendaknya senantiasa mendidik. Berkaitan dengan 
pembelajaran yang mendidik ada baiknya kita menelusuri makna pendidikan dan mendidik 
dalam perspektif pedagogik. Langeveld mengemukakan bahwa pendidikan adalah bimbingan 
yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai 
kedewasaannya.  Sedangkan Makna mendidik sebagaimana dikemukakan Hoogeveld, bahwa 
mendidik adalah membantu anak supaya  anak itu kelak cakap menyelesaikan tugas hidupnya 
atas tanggung jawab sendiri. Brojonegoro menyatakan bahwa  mendidik berarti memberi 
tuntutan kepada manusia yang belum dewasa dalam pertumbuhan dan perkembangan, sampai 
tercapainya kedewasaan dalam arti rohani dan jasmani. Dan menurut Ki Hajar Dewantara, 
mendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka 
sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan 
kebahagiaan yang setinggi-tingginya (Saduloh,dkk. 2009) .  

Dengan demikian  pendidikan dalam arti pedagogis  merupakan  usaha orang 
dewasa dalam membimbing anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaanya baik 
dari segi jasmani maupun rohani. Hal ini menunjukkan bahwa segala bentuk pembelajaran 
yang dilakukan oleh guru mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasinya 
hendaknya bersifat mendidik dalam arti  menumbuhkan dan mengembangkan  kedewasaan 
anak baik secara jasmaniah maupun roihaniah. Pembelajaran yang mendidik hendaknya lebih 
tertuju pada pengembangan pribadi anak secara utuh dan terintegrasi baik intelektualnya, 
sikapnya, keterampilannya tertuju pada kedewasaan.   

C. Urgensi Pembelajaran yang  Mendidik  
Tugas utama guru menurut Undang-Undang Guru dan Dosen, adalah mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi anak didik. 
Sebagai pendidik seorang guru harus  memiliki standar kualitas pribadi tertentu, yang 
mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. Dalam melaksanakan tugas 
sebagai pendidik, seorang guru  harus berusaha mengembangkan sikap, watak, nilai, moral, 
kata hati/hati nurani anak ddik. Dengan mendidik, guru diharapkan  mampu mengembangkan 
potensi anak didik menjadi manusia yang berman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa,  dan berakhlak mulia. 

Sebagai pengajar, seorang guru harus melaksanakan pembelajaran yang merupakan 
tugas pertama dan utama. Guru membantu anak didik yang sedang berkembang dengan 
menyampaikan sejumlah pengetahuan yang belum diketahui anak. Namun dengan 
berkembangnya teknologi,  guru tidak hanya bertugas sebagai   seorang pengajar yang 
menyampaikan materi pembelajaran, tetapi berperan juga menjadi seorang fasilitator yang 
bertugas memberikan kemudahan belajar. 

Dalam melaksanakan tugasnya mengarahkan anak didik, seorang guru selalu berada 
bersama dengan anak, untuk berdiskusi apa yang menjadi harapan dan cita-cita anak. Guru 
harus mengarahkannya sesuai dengan potensi yang dimiliki anak. Di samping itu seorang 
guru harus mengarahkan anak didiknya untuk berperilaku sesuai dengan agama. Sejak 
menyusun rencana pembelajaran, dan pada awal dan akhir pembelajaran guru hendaknya 
mengarahkan anak didiknya tertuju pada nilai-nilai positif.   

Guru sebagai pelatih hendaknya berperan mengembangan keterampilan anak, baik 
keterampilan intelektual (berfikir) maupun keterampilan motorik (bersifat fisik). Guru 
sebagai pelatih betugas melatih anak didik dalam pembentukan kemampuan dasarnya, sesuai 
dengan potensi masing-masing anak. Kemudian sebagai penilai seorang guru bukan hanya 
bertugas menilai kemampuan intelektualnya, buklam hanya sekadar menilai kemampuan 
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dalam menguasai mata pelajar, tapi juga harus menilai sampai di mana anak sudah 
memahami dan melaksanakan nilai-nilai atau norma-norma dalam kehidupan. Apakah anak 
telahmemahami tentang ajaran agama sesuai dengan tingkat usianya, dan sejauh mana anak 
telah melaksankannya. 

Dalam kenyataan di lapangan pelaksanana tugas guru sebagai pendidik masih  
terdapat permasalahan yang dihadapi antara lain guru masih melaksanakan tugas  terbatas 
hanya sebagai pengajar dan pelatih, pembimbing dan belum banyak berperan sebagai 
pendidik. Pelaksanaan tugas mereka masih terbatas pada upaya transfer pengetahuan dan 
keterampilan. Permasalahan ini diperkuat juga oleh persepsi orang tua dan tuntutan ujian 
nasional yang cenderung melihat hasil pendidikan terbatas pada  prestasi belajar dalam 
bentuk angka-angka nilai hasil perolehan dari tes atau  ujian mata pelajaran tertentu. Ukuran 
keberhasilan belajar dewasa ini sering diukur hanya dengan perolehan nilai prestasi belajar 
tertentu tnpa melihat dampaknya pada perubahan perikau terutama pada pembentukan akhlak 
mulia. Padahal jelas tujuan  pendidikan sebagaimana dikehendaki undang-undang adalah agar 
terwujudnya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlah 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan 
bertanggung jawab.  

Tujuan tersebut tidak mungkin tercapai apabila guru hanya melaksanakan tugas 
mengajar dan melatih. Guru yang hanya melaksanakan tugas mengajar hanya berperan 
melakukan transfer pengetahuan dan keterampilan pada anak didik. Akibatnya peserta didik 
hanya berkembang sebagai manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan 
yang parsial, tidak terarah pada terwujudnya kepribadian dewasa yang utuh dan terintegrasi 
baik secara jasmaniah maupun rohaniah. Oleh karena itu perlu diupayakan agar pembelajaran 
yang berlangsung di sekolah adalah pembelajaran yang mendidik.   

D.  Penanaman Nilai Agama Dalam Pembelajaran yang Mendidik 
Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang maha Esa  dalam kehidupannya harus 

senantiasa terkait dengan Tuhan yang menciptakannya. Oleh karena itu baik guru sebagai 
pendidik mau anak didik sebagai peserta didik, agar memperoleh keberhasilan dalam 
mencapai tujuan pendidikannya tidak bisa melepaskan hubungan dengan Tuhan.  

Pembelajaran yang mendidik tidak akan terwujud apabila lepas dari nilai-nilai  atau 
norma positif, sebab  secara pedagogis praktek pendidikan senantiasa bersifat normatif. 
Sumber utama norma yang menjadi rujukan dalam proses pendidikan adalah agama di 
samping norma ssusila lainnya seperti moral dan budi pekerti. Oleh karena itu dalam  
pembelajaran yang mendidik dalam pelaksanaan perlu mengutamakan penanaman nilai-nilai 
agama.  
  Penanaman nilai-nilai agama merupakan  upaya membantu anak mengalami, 
menghayati, merepleksikan, memilih dan menginternalisasi nilai-nilai agama  pada anak 
didik sehingga terintegrasi dalam pribadi dan perilakunya. Penanaman nilai-nilai keagamaan 
dalam pembelajaran  yang mendidik lebih menekankan  kepada proses penghayatan, dan 
pengamalan . Hal ini penting dilakukan agar  nilai-nilai aga  yang dibinakan menjadi bagian 
dari diri anak didik dalam kehidupannya dalam bentuk  akhlaq yang baik, karena didasari  
oleh keyakinan  agamanya. 

   Guru secara fungsional dalam melaksanakan tugasnya dianggap oleh anak didiknya 
sebagai pendidik, yaitu orang yang dapat menjelaskan segala sesuatu yang sifatnya bukan 
pengajaran, ia dianggap orang yang dapat memberi nasihat kepadanya dalam pembentukan 
kepribadian siswa. Guru berfungsi sebagai pendidik disamping sebagai pengajar. Guru 
mengembangkan  sikap siswa sesuai dengan  norma susila dan nilai keagamaan.  Dalam 
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rangka menanamkan nilai keagamaan   guru hendaknya menjadi contoh atau teladan bagi 
siswa-siswanya. Oleh karena itu  upaya penanaman nilai agama dalam pembelajaran yang 
mendidik perlu dimulai oleh guru sebagai pendidiknya melalui keteladanan. 

  Sejalan dengan fungsi  guru sebagai pendidik profesional yang   bertugas 
merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 
melakukan pembimbingan dan pelatihan, penanaman nilai keagmaan harus dimulai oleh guru 
. Sejak guru mencari sumber belajar , mempelajari dan menguasai bahan ajar, merancang 
pembelajaran  dan melaksanakan pembelajaran hendaknya diawali dengan niat ibadah 
mengabdi kepada Tuhan  secara ikhlas  melalui upaya  mencerdaskan anak didiknya.  Setiap 
kegiatan yang mendukung kelancaran pelaksanaan pembelajaran  dimulai  dengan terlebih 
dahulu berdo,a meminta  bimbingan dan petunjuk pada Tuhan yang Maha Kuasa agar diberi 
kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran. Pada saat pembelajaran berlangsung,  
seorang guru yang mendidik , disamping  mmengajak berdo,a  pada anak didiknya, dia juga  
berdo’a  untuk anak didiknya agar hati dan pikiran anaka didiknya dibukakan oleh Tuhan 
Yang Maha Esa.    

Penanaman nilai-nilai agama kepada anak didik oleh guru dapat dilakukan  melalui 
proses yang bertahap  dan  dan menggunakan strategi dan  metode  yang sesuai dengan tahap 
perkembangan anak.  Noeng Muhajir  dalam Sariah (2002) menyatakan  paling tidak ada 
empat model strategi pendidikan nilai yang dapat digunakan yaitu (1)  Strategi Tradisional 
yaitu  penanaman nilai keagamaan dilakukan dengan jalan  memberikan nasehat atau 
indoktrinasi. Strategi ini ditempuh dengan jalan memberitahukan secara langsung nilai-nilai 
yang baik dan kurang baik. Nialai mana mana yang haq dan yang bathil, perilaku mana yang 
diperbolehkan, dianjurkan atau dilarang oleh ajaran agama. Apabila anak didik melanggar  
nilai-nilai tersebut secara langsung diberi tindakan sesuai dengan pelanggarannya itu (2) . 
Strategi Bebas, yaitu strategi kebalikan dari strategi tradisional  yakni pendidik  
memberitahukan kepada anak tentang nilai-nilai baik dan yang buruk, pembentulan  ini 
dilakukan dengan memberikan kebebasan sepenuhnya kepada anak untuk memilih dan 
menentukan nilai yang akan diambil. (3). Strategi Reflektif yaitu  cara mendidik anak dalam 
mengenali nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan dengan cara memadukan pendekatan 
teoritik dan empirik juga antara metode deduktif dan induktif. Pendekatan ini memungkinkan 
pemakaian pendekatan rasional, teoritik dan empiris. (4) Strategi Transinternal yaitu  
mengajarkan nilai  keagmaan dengan  melakukan transformasi. Dalam strategi ini para 
pendidik  berperan sebagai pemberi contoh teladan dan sebagai sumber nilai yang melekat 
dalam pribadinya, strategi ini sesuai untuk pendidikan nilai ketuhanan dan kemanusiaan. 
Keteladanan dalam pendidikan merupakan bagian dari sejumlah metode paling ampuh dan 
efektif dalam mempersiapkan dan membentuk anak secara moral, spiritual dan sosial. Sebab 
seorang pendidik merupakan contoh ideal dalam pandangan anak, tingkah laku dan sopan 
santun akan ditiru, disadari atau tidak, bahkan semua keteladan itu akan melekat pada diri dan 
perasaannya, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, hal yang bersifat material, inderawi, 
maupun spiritual. Karenanya keteladanan merupakan faktor penentu baik buruknya anak 
didik. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini berjudul: “Pembelajaran Kebugaran Jasmani melalui Pendidikan Senam 
Kesegaran Jasmani di Sekolah Dasar”. Sampel penelitian adalah siswa Sekolah Dasar 
Negeri kelas V Cibiru Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, yang berjumlah 40 
orang terdiri dari 20 orang siswa putera dan 20 orang siswa puteri. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui apakah Pendidikan Senam Kesegaran Jasmani dapat 
meningkatkan Kebugaran jasmani yang dilakukan di Sekolah Dasar. Metoda penelitian 
yang digunakan adalah: metoda diskriftif analiktik yang melalui tes di lapangan (one 
shoot case study). Data diperoleh dengan melakukan Senam kesegaran Jasmani dengan 
mempergunakan norma dari Kenneth Cooper (1977). Hasil penelitian adalah sebagai 
berikut: daya tahan jantung paru siswa putera dan puteri meningkat dari sedang 
menjadi baik, (dari 11,26 dan 15,85 menjadi 9,82 dan 13,59), kekuatan otot siswa 
putera dan puteri meningkat dari kurang menjadi sedang, (dari 343,50 dan 136,50 
menjadi 410,20 dan 207,60), daya tahan otot siswa putera dan puteri meningkat dai 
kurang menjadi sedang, (dari 32,65 dan 29,85 menjadi 39,00 dan 35,25), fleksibiltas 
siswa putera dan puteri meningkat dari sedang menjadi baik, (dari 9,78 dan 12,15 
menjadi 14,10 dan 13,42), dan komposisi lemak tubuh siswa putera dan puteri menurun 
dari sedang menjadi baik. (dari 15,95 dan 22,05 menjadi 12,15 dan 17,20). Diharapkan 
kepada guru olahraga lakukanlah Senam Kesegaran Jasmani setiap hari atau minimal 
3 kali dalam setiap minggu untuk meningkatkan kebugaran tubuh siswa. 
 
Kata kunci: Senam Kesegaran Jasmani, Komponen kebugaran jasmani. 

 
 
 

Latar Belakang Penelitian 
Dalam rangka pembangunan bangsa dan pembentukan manusia seutuhnya, maka 

olahraga mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencapai usaha tersebut. 
Pembangunan yang kita laksanakan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia 
yang maju, sejahtera lahir dan batin, termasuk sehat jasmani dan rohani 

Manusia yang sehat merupakan sumber daya yang dibutuhkan dalam 
pembangunan, oleh karena itu pemerintah Indonesia melalui ketetapan MPR-RI nomor 
II tahun 1983 dalam GBHN mengenai olahraga menetapkan “ … olahraga perlu makin 
ditingkatkan dan dimasyarakatkan sebagai cara pembinaan jasmani dan rohani bagi 
setiap anggota masyarakat …”. Kemudian didukung pula oleh anjuran pemerintah 
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dalam gerakan panji olahraga nasional yaitu “memasyarakatkan olahraga dan 
mengolahragakan masyarakat”. Untuk merealisasikan gerakan Panji Olahraga Nasional 
itu, departemen pendidikan dan kebudayaan, bekerjasama dengan Kantor Menteri 
Pemuda dan Olahraga telah menyusun suatu bentuk olahraga kesehatan untuk siswa 
sekolah dasar dan masyarakat lainnya yaitu berupa Senam Kesegaran Jasmani 

Senam Kesegaran Jasmani pada saat ini sudah hampir dilupakan oleh bangsa 
Indonesia baik oleh pihak akademisi seperti mulai dari sekolah dasar sampai perguruan 
tinggi, maupun oleh masyarakat luas. Padahal Senam KesegaranJasmani sangat baik 
untuk meningkatkan kebugaran jasmani siswa sekolah dasar,  

Kebugaran jasmani yang tinggi diperlukan oleh anak usia sekolah mulai dari 
Taman Kanak-kanak sampai Sekolah Menengah; termasuk siswa sekolah dasar kelas 
rendah. Dengan memiliki kebugaran jasmani yang tinggi, siswa  mampu melakukan 
aktivitas sehari-hari dengan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan siswa yang 
memiliki kebugaran jasmani yang rendah. Kebugaran jasmani mempunyai arti penting 
bagi anak usia sekolah antara lain dapat meningkatkan fungsi organ tubuh, sosial 
emosional, sportivitas, dan semangat untuk berkompetisi. Bahkan beberapa penelitian 
menyebutkan bahwa : kebugaran jasmani mempunyai hubungan positif dengan prestasti 
akademis (Iskandar Z Adisapoetra, dkk : 1999). 

Olehkarena itu penulis melakukan penelitian yang berjudul: “Pembelajaran 
Kebugaran Jasmani melalui Pendidikan Senam Kesegaran Jasmani di Sekolah Dasar.”, 
sehingga Senam Kesegaran Jasmani dapat meningkatkan kebugaran jasmani siswa kelas 
rendah sekolah dasar dapat diketahui. 

 

 Rumusan Masalah 
 Berdasarkan paparan pada latar belakang masalah penelitian, maka dapat di identifikasi 
masalah penelitian sebagai berikut : 
Apakah Pembelajaran Kebugaran Jasmani melalui Senam Kesegaran Jasmani dapat 
meningkatkan Kebugaran Jasmani Siswa Sekolah Dasar? 
 
Tujuan Penelitian 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Pembelajaran Kebugaran 
Jasmani melalui Senam Kesegaran Jasmani dapat meningkatkan kebugaran jasmani siswa kelas 
rendah sekolah dasar.  
 
 

 KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS 
 

Kebugaran Jasmani 
 “Kebugaran jasmani pada hakikatnya merupakan suatu kondisi tubuh yang 

mencerminkan kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari tanpa 
mengalami kelelahan yang berlebihan dan masih mempunyai cadangan tenaga untuk 
menikmati waktu senggangnya dengan baik maupun melakukan pekerjaan yang tidak 
terduga” (Kahiwikarta W, 1991). 
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Kebugaran jasmani menurut WHO adalah “kemampuan untuk melakukan 
kegiatan fisik” sedangkan menurut The American of Sport Medicine (ACSM) 
“kebugaran jasmani adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan fisik moderet dan 
giat tanpa mengalami kelelahan serta mempunyai kemampuan dalam menjalani 
kehidupan. Selain itu kebugarn jasmani yang baik membantu menghindarkan tubuh dari 
penyakit akibat kurang gerak” (Leon AS, 1997). 

Menurut Karpovich (1953), Pollock (1978), Tjening (1986); kebugaran jasmani 
adalah kemampuan fungsional seseorang dalam melakukan pekerjaan sehari-hari yang 
relative cukup berat untuk jangka waktu yang cukup lama tanpa menimbulkan kelelahan 
yang berlebihan, serta masih mempunyai tenaga cadangan untuk melakukan hal-hal 
yang mendadak, setelah selesai bekerja dapat pulih keadaan semula dalam waktu yang 
relative singkat pada waktu istirahat. 

Sharkey (1984) mengelompokan komponen kebugaran jasmani menjadi dua 
bagian utama yaitu  kemampuan aerobik adalah daya tahan jantung paru. Daya tahan 
jantung paru adalah bagian yang paling penting, baik untuk olahraga prestasi, 
khususnya pada olahraga endurance maupun untuk kesehatan. Sedangkan yang 
dimaksud kemampuan otot menurut (Sharkey, 1984; Andrew & Robert, 1986) adalah : 
kekuatan otot, daya tahan otot dan kelentukan sendi (fleksibilitas) 

Pate (1984), Giam(1992) dan Kuntaraf(1992) mengatakan bahwa terdapat dua 
konsep kebugaran jasmani, yaitu kebugaran jasmani yang berhubungan dengan 
kesehatan dan kebugaran jasmani yang berhubungan dengan prestasi. Kebugaran 
jasmani yang berhubungan dengan kesehatan meliputi : daya tahan jantung paru, 
kekuatan otot, daya tahan otot, fleksibilitas dan komposisi tubuh. Kebugaran jasmani 
yang berhubungan dengan kesehatan diperlukan oleh anak sekolah termasuk anak tuna 
grahita ringan untuk mempertahankan kesehatan, mengatasi stress lingkungan, dan 
melakukan aktivitas sehari-hari terutama kegitan belajar dan bermain. 

Tingkat kebugaran jasmani bukan untuk memelihara tubuh yang sehat, 
melainkan juga untuk menyembuhkan tubuh yang tidak sehat.” (Coper, 1983). Jadi 
program latihan fisik yang tepat makin terbukti manfaatnya baik sebagai obat pencegah 
maupun sebagi penyembuhan. 

“Pengaruh latihan fisik yang tepat akan meningkatkan konsumsi oksigen 
maksimal”. Ini dicapai dengan cara meningkatka efisiensi kerja semua sarang 
penyediaan dan penyalur oksigen. Dalam proses peningkatan ini, kondisi tubuh makin 
meningkat secara menyeluruh terutama pada bagian tubuh yang terpenting seperti : 
paru-paru, jantungm pembuluh darah dan seluruh jaringan tubuh” (Cooper, 1983). 
Dengan demikian maka terbentuklah benteng pertahanan yang kuat bertahan dari 
berbagai macam penyakit sehingga dapat belajar, mengembangkan pengenalan diri dan 
dapat menyesuaikan diri dengan lingkungn hidup sehari-hari dengan lebih baik lagi. 

 
Kerangka Pemikiran 
 Komponen kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan diperlukan 
oleh anak usia sekolah untuk mempertahankan kesehatan, mengatasi stress lingkungan, 
dan melakukan aktivitas sehari-hari terutama kegiatan belajar. Komponen kebugaran 
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jasmani yang berhubungan dengan kesehatan terdiri dari :daya tahan jantung paru, 
kekuatan otot, daya tahan  otot, fleksibilitas dan komposisi tubuh. 

 
Pengaruh Pendidikan Senam Kesegaran Jasmani terhadap Peningkatan     
Kebugaran Jasmani 

 
Pendidikan Senam Kesegaran Jasmani, identik dengan latihan senam aerobik. 

Menurut Keren (1986) latihan senam aerobik dapat merangsang kerja jantung paru dan 
peredaran darah. Peningkatan daya tahan jantung paru dapat dijadikan sebagai indicator 
tunggal untuk menentukan tingkat kebugaran jasmani seseorang antara lain dengan 
pengukuran VO2 max secara tidak langsung. Begitu juga menurut Wilmore (1994) 
pengaruh ltihan aerobik terhadap denyut jantung istirahat dapat menurun 30 sampai 40 
denyutan permenit. Sedangkan menurut Astrand (1970) pada orang terlatih sel darah 
merah lebih banyak dibandingkan dengan orang yang tidak terlatih dan aliran darah 
keseluruh tubuh meningkat. Menurut Fox (1987) latihan dapat menyebabkan terjadinya 
hypertropi pada otot jantung, karena otot jantung terdiri dari sejumlah serabut otot.  

Latihan aerobik dengan takaran yang cakup dapat  meningkatkan kekuatan otot. 
Menurut Saltin dan Gollnick (1983), Fox, dkk (1989) meningkatnya kekuatan otot 
terjadi karena hypertropi serabut otot, peningkatan myoglobin, peningkatan enzim-
enzim oksidasi di dalam sacroplasmik otot, peningkatan jumlah mithocondria dan 
bertambah kuatnya ligamentum. Hasil penelitian Karpovich (1953) menunjukan bahwa 
orang terlatih 77% danya hipertropi serabut otot dan dikuatkan oleh pendapat Linge 
(1962) dan Reitsma (1965) adanya hubungan linier antara latihan, ukuran otot, dan 
kekuatan otot. Latihan beban merupakan cara yang paling efektif untuk 
mengembangkan kekuatan. Supaya latihan mempunyai pengaruh, maka beban yang 
diberikan harus lebih berat daripada beban yang dihadapi dalam kegiatan sehari-hari 
(Astrand 1986). Beban yang digunakan tidak selamanya merupakan beban dari luar 
saja, tetapi beban latihan dapat pula berupa badan itu sendiri terutama bagi yang masih 
muda dan pemula (Fox, 1988).  

Latihan senam aerobik menyebabkan terjadinya hypertropi otot disertai dengan 
terjadinya peningkatan sirkulasidarah keontot (Edugerton, 1978), selanjutnya Pyke 
(1971) mengatakan latihan dengan pengulangan yang banyak dapat meningkatkan daya 
tahan enotot karena terjadi kapilerisasi didalam otot; myoglobin, enzim-enzim oksidatif 
di dalam otot, ukran dan jumlah mithochondria meningkat. Menurut Claudi (1992), 
Howley & Don Franks (1986) myoglobin terdapat di dalam otot dan berfungsi sebagai 
hemoglobin dalam mengikat oksigen. Dengan latihan, maka pengikatan oksigen oleh 
myoglobin dapat meningkat sekitar 13-14%  (Wilmore, 1991).  

Setiap kali orang melakukan olahraga atau melakukan kegiatan fisik dengan 
gerakan yang berulang-ulang seperti memantul-mantulkan anggota badan, maka akan 
terjadi peningkatan elastisitas otot (Chew, 1985; Larry,S & Frank, B 1986). Ross & 
Kinsman (1986) mengatakanbentuk  latihan untuk sendi dengan latihan peregangan 
yaitu dengan menggerakan anggota tubuh secara berirama yang menyerupai latihan 
senam aerobik. Begitu pula dengan Pyke (1980) latihan telah memperlihatkan 
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perubahan terhadap kelentukan sendi setelah melakukan selama satu bulan dengan lama 
latihan 10 menit setiap kali latihan.  

Komposisi lemak tubuh erat kaitannya dengan VO2 max, tubuh yang mempunyai 
lemak prosentasi tinggi akan mempunyai VO2 max rendah dan sebaliknya tubuh 
dengan prosentasi lemak yang rendah akan mempunyai VO2 max yang tinggi. VO2 
max akan meningkat dengan olahraga daya tahan yang sistematis dari 5 % sampai 
dengan 25 % (Kuntaraf 1992). Lemak tubuh juga erat kaitannya dengan kolesterol. 
Seperti penelitian dari Kanneth H Cooper (1982) menunjukan adanya korelasi antara 
kesegaran jasmani dengan kadar kolesterol dan kadar kolesterol akan menurun dengan 
melakukan olahraga aerobik yang sistematis. Semua kegiatan olahraga membutuhkan 
utilisasi fosfat energy yang tinggi. Apabila cadangan fosfat tidak dapat memenuhi 
tuntutan kebutuhan, maka harus ada tambahan energy dari sumber lain yaitu dari 
simpanan karbohidrat, lemak, dan protein (A. Purba, 2002). 

Dengan demikian, maka Pendidkkan Senam Kesegaran Jasmani dapat 
meningkatkan Kebugaran Jasmani siswa sekolah dasar. 

 
 
METODE PENELITIAN 

 
Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah seluruh siswa kelas 3 Sekolah Dasar Negeri IV Cibiru 
Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Jumlah siswa adalah 40 orang dengan 
jumlah siswa laki-laki 20 orang dan perempuan 20 orang. 

 
Metode Penelitian 

Penelitian ini meliputi : tipe penelitian, desain penelitian, variable penelitian, 
definisi operasional penelitian, alat penelitian, prosedur penelitian, dan rancangan 
analisis data. 

 
Tipe Penelitian 

 Tipe penelitian ini adalah penelitian eksperimental lapangan dengan pendekatan 
quasi eksperimen melalui pre test dan post test design. 

 
Desain Penelitian 

 Skema di bawah ini menggambarkan design penelitian yang terdiri dari test awal 
(pre test) yang dilakukan sebelum diberikan pendidikan Senam Kesegaran Jasmani 
selanjutnya dilakukan test akhir (post test) setelah subjek penelitian melakukan kegiatan 
Pendidikan Senam Kesegaran Jasmani selama 6 minggu. Adapun variable yang diukur 
sebelum dan sesudah latihan Pendidikan Senasm Kesegaran Jasmani adalah kebugaran 
jasmani, yaitu : daya tahan jantung-paru,  
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Pre Test Perlakuan Post Test 

                  

                   Y1 

 

 

X 

 

 

Y1” 

 

 
Keterangan  :  
Y1/Y1” : daya tahan jantung paru 
X  : permainan olahraga tradisional 
 
Variable Penelitian 

Variable adalah penelitian ini meliputi : 
Variabel bebas (independent variable) adalah Pendidikan Senam Kesegaran Jasmani 
dan Siswa Kelas 3 Sekolah Dasar Negeri VI Cibiru Kecamatan Cileunyi, Kabupaten 
Bandung. Variabel terikat (dependent Variable) terdiri dari : kebugaran jasmani. 
 
Definisi Operasional Variable 

Pendidikan Senam Kesegaran Jasmani 
 Pendidikan Senam Kesegaran Jasmani telah dibukukan dan telah diakui oleh Kantor 
Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menpora),serta oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan 
Menengah Republik Indonesia (Dikdasmen)   
 Senam Kesegaran Jasmani adalah sebuah olahraga senam yang sangat sederhana dan 
mudah untuk dilakukan, tidak banyak peraturan dan tidak banyak memerlukan tempat yang luas 
serta tidak banyak memerlukan peralatan dan apabila memerlukan peralatan, maka bentuk 
peralatannya adalah sangat sederhana, mudah didapat dan murah. Akan tetapi pendidikan senam 
kesegaran jasmani ini sangat besar manfaatnya bagi siswa sekolah dasar khususnya kelas rendah 
dan olahraga ini sangat di senangi oleh siswa sekolah dasar, sehingga cocok apabila di terapkan 
kepada siswa sekolah dasar khususnya siswa kelas rendah.   
  
Kebugaran Jasmani 
  Kebugaran jasmani biasa dilakukan dengan pengukuran daya tahan jantung paru. 
Sedangkan daya tahan jantung paru adalah kesanggupan sistem jantung, paru-paru dan 
pembuluh darah untuk berfungsi secara optimal saat melakukan aktivitas sehari-hari 
jantung-paru sangat penting untuk menunjang kerja otot, yaitu dengan cara mengambil 
oksigen dan menyalurkannya ke otot-otot yang aktif. Komponen kebugaran jantung 
paru merupakan komponen terpenting dari kompnen kesegaran jasmani (Nieman DC, 
1993). 
 
Alat Penelitian 

Alat yang digunakan pada latihan Senam Kesegaran Jasmani adalah ruangan, 
atau lapangan secukupnya. Sedangkan alat yang digunakan saat pre test dan post test 
adalah : 
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1. Tes Jalan/ lari 1609 M untuk mengukur daya tahan jantung paru (stadion) 
2. Formulir isian beserta alat tulisnya 
3. Stop wach 
4. Bendera start 
5. Pluit 
6. Tester 4 orang 
7. Radio Tape 

 
Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian terdiri dari persiapan penelitian, pre test, perlakuan, dan post 
test. Sebelum tes dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan perencanaan dan persiapan-
persiapan agar pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar. Adapun persiapannya adalah 
sebagai berikut : 

 Persiapan 

1. Penelitian awal yaitu: pemberitahuan kepada Kep. Sekolah dan inventarisasi 
populasi/ sampel 

2. pembuatan surat izin penelitian dan penggunaan stadion UPI 
3. pembentukan semacam panitia dan pelatihan/ penjelasan singkat tentang 

pelaksanaan penelitian 
4. persiapan bahan dan alat-alat penelitian serta melakukan uji coba alat yang akan 

digunakan dalam penelitian. 
 

Pre Test 
Test awal atau pre test dilakukan sebelum subjek diberikan perlakuan berupa 

senam kesegaran jasmani. Tujuan tes ini adalah untuk mengetahui status kebugaran 
jasmani anak sebelum diberikan perlakuan. 

 
Perlakuan  
Anak melakukan senam kesegaran jasmani. Frekuensi latihan 3 kali dalam 

seminggu dan dilakukan selama 6 minggu ( 18 kali latihan). 
 
Post Test 
Post tes dilakukan untuk mengetahui kebugaran jasmani dan sosialisasi siswa 

setelah  melakukan latihan senam kesegaran jasmani selama 6 minggu, lalu 
dibandingkan dengan kategori kebugaran jasmani pada saat sebelum dilakukan 
latihan. Apakah terdapat perbedaan yang bermakna atau tidak. 

 
     Rancangan Analisis Data 

Untuk mengolah data yang terkumpul dalam penelitian ini digunakan design pre 
test and post test group design dengan pola : Y1- X- Y” 

Di dalam design ini observasi dilakukan sebanyak 2 kali yaitu sebelum 
eksperimen dan sesudah eksperimen. Observasi yang dilakukan sebelum eksperimen 
(y1) disebut pre-test dan observasi setelah eksperimen (Y1”) disebut post-test. 
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Perbedaan antara Y1 dan Y1” adalah Y1”-Y1 diasumsikan merupakan efek dari 
treatment atau eksperimen (Suharsimi Arikunto, 1989) 
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