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PRAKATA PENULIS
Bismillahirrahmanirrahim
Syukur alhamdulillah penulisan buku filsafat pendidikan
dapat terselesaikan. Dengan harapan bisa menjadi referensi
penambah wawasan tentang dunia pendidikan.
Filsafat dimulai dari rasa ingin tahu dan dari rasa raguragu. Karakteristik berfikir filsafat adalah sifat menyeluruh,
sehingga seorang ilmuwan tidak puas hanya mengenal ilmu
dari segi pandang ilmu itu sendiri, tapi ingin melihat hakikat
ilmu dalam konsentrasi pengetahuan yang lainnya. Ajaran
filsafat menjangkau masa depan umat manusia dalam
bentuk-bentuk ideologi. Pembangunan dan pendidikan yang
dilakukan oleh suatu bangsa pun bersumber pada inti sari
ajaran filsafat. Oleh karena itu filsafat telah menguasai
kehidupan umat manusia, manjadi norma negara, menjadi
filsafat hidup suatu bangsa.
Buku ini menekankan pada bagaimana konsep dan
penjelasan rinci mengenai filsafat pendidikan, sebuah
pemikiran
untuk
mengembangkan
model-model
pembelajaran yang dibutuhkan. Buku ini diharapkan dapat
memberikan modal pengetahuan bagi para pembaca
khususnya yang memiliki tugas langsung dalam dunia
pendidikan, agar mampu memahami bagaimana pendidikan
dalam paradigma kefilsafatan dan menerapkannya dalam
pembelajaran.
Semoga apa yang telah diupayakan ini bermanfaat bagi
para pembaca. Akhirnya, hanya kepada Allah penulis berserah
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diri dan memohon hidayah-Nya dan semoga kesalahan
dalam penulisan buku ini mendapat ampunan dari-Nya.

Billahittaufiq wal hidayah

Banjarmasin, 28 Mei 2019
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BAB I
SEJARAH LAHIRNYA FILSAFAT
PENDIDIKAN
TUJUAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa mampu memahami
hakikat pendidikan, sejarah, tujuan,
serta urgensi dari filsafat pendidikan.

A. Hakikat Pendidikan
Pada dasarnya pengertian pendidikan (UU SISDIKNAS
No.20 tahun 2003) adalah usaha sadar dan terencana
untuk

mewujudkan

pembelajaran

agar

suasana

belajar

dan

peserta

didik

secara

proses
aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang
diperlukan dirinya dan masyarakat.
Menurut kamus Bahasa Indonesia kata pendidikan
berasal dari kata ‘didik’ dan mendapat imbuhan ‘pe’ dan
Filsafat Pendidikan
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akhiran ‘an’, maka kata ini mempunyai arti proses atau
cara atau perbuatan mendidik. Secara bahasa definisi
pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata
laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha
mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan
pelatihan.
Menurut Ki Hajar Dewantara (Bapak Pendidikan
Nasional Indonesia) menjelaskan tentang pengertian
pendidikan yaitu: tuntutan di dalam hidup tumbuhnya
anak-anak,

adapun

maksudnya,

pendidikan

yaitu

menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anakanak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai
anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan
kebahagiaan setinggi-tingginya.
Menurut UU No. 20 tahun 2003 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

keagamaaan,

pengendalian

diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan
yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
Sedangkan pengertian pendidikan menurut H. Horne,
adalah

proses

yang

terus

menerus

(abadi)

dari

penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia
yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang
bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasi
dalam

alam

sekitar

intelektual,

kemanusiaan dari manusia.
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emosional

dan

Dari beberapa pengertian pendidikan menurut ahli
tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan
adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh
orang

dewasa

kepada

perkembangan

anak

untuk

mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak
cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak
dengan bantuan orang lain.
Pendidikan dapat ditinjau dari dua segi. Pertama
pendidikan dari sudut pandangan masyarakat di mana
pendidikan berarti pewarisan kebudayaan dari generasi
tua kepada generasi muda yang bertujuan agar hidup
masyarakat tetap berlanjut, atau dengan kata lain agar
suatu masyarakat mempunyai nilai-nilai budaya yang
senantiasa tersalurkan dari generasi ke generasi dan
senantiasa terpelihara dan tetap eksis dari zaman ke
zaman. Kedua pendidikan dari sudut pandang individu di
mana pendidikan berarti pengembangan potensi-potensi
yang terpendam dan tersembunyi dalam diri setiap
individu sebab individu bagaikan lautan yang penuh
dengan keindahan yang tidak tampak, itu dikarenakan
terpendam di dasar laut yang paling dalam. Dalam diri
setiap manusia memiliki berbagai bakat dan kemampuan
yang apabila dapat dipergunakan dengan baik, maka
akan

berubah

menjadi

intan

dan

permata

yang

keindahannya dapat dinikmati oleh banyak orang dengan
kata lain bahwa setiap individu yang terdidik akan
bermanfaat bagi manusia lainnya.
Filsafat Pendidikan
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Pendidikan dari segi bahasa berasal dari kata didik,
lalu kata itu mendapat awalan “me” sehingga menjadi
mendidik artinya memelihara dan memberikan latihan.
Sedangkan secara terminologis mendefinisikan kata
pendidikan dari berbagai tujuan ada yang melihat arti
pendidikan

dari

kepentingan

dan

fungsi

yang

diembannya, atau ada yang melihat dari segi proses
ataupun ada yang melihat dari aspek yang terkandung di
dalamnya.
Makna pendidikan secara sederhana dapat diartikan
sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya
sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan
kebudayaannya.

Dengan

demikian,

bagaimanapun

sederhananya peradaban suatu masyarakat, di dalamnya
terjadi atau berlangsung suatu proses pendidikan. Karena
itulah sering dinyatakan pendidikan telah ada sepanjang
peradaban umat manusia. Pendidikan pada hakikatnya
merupakan
Pendidikan

usaha

manusia

menurut

melestarikan

pengertian

hidupnya.

Yunani

adalah

“pedagogik” yaitu ilmu menuntun anak, orang Romawi
memandang

pendidikan

sebagai

“educare”,

yaitu

mengeluarkan dan menuntun, tindakan merealisasikan
potensi anak yang dibawa dilahirkan di dunia. Bangsa
Jerman melihat pendidikan sebagai “Erzichung” yang
setara dengan educare, yakni membangkitkan kekuatan
terpendam atau mengaktifkan kekuatan/potensi anak.
Dalam bahasa Jawa pendidikan berarti panggulawentah
(pengolahan),
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mengubah,

kejiwaan,

mematangkan perasaan, pikiran dan watak, mengubah
kepribadian sang anak. Sedangkan menurut Herbart
pendidikan

merupakan

pembentukan

peserta

didik

kepada yang diinginkan si pendidik yang diistilahkan
dengan Educere. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia,
pendidikan berasal dari kata dasar “didik” (mendidik),
yaitu memelihara dan memberi latihan (ajaran pimpinan)
mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran.
Sedangkan pendidikan mempunyai pengertian proses
pengubahan dan tata laku seseorang atau kelompok
orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui
upaya pengajaran dan latihan, proses perluasan, dan cara
mendidik. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan
sebagai upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran
serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan
hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam
dan masyarakatnya.
Dengan demikian hakikat pendidikan adalah sangat
ditentukan oleh nilai-nilai, motivasi dan tujuan dari
pendidikan itu sendiri. Maka hakikat pendidikan dapat
dirumuskan sebagi berikut :
1. Pendidikan merupakan proses interaksi manusiawi
yang ditandai keseimbangan antara

kedaulatan

subjek didik dengan kewibawaan pendidik;
2. Pendidikan merupakan usaha penyiapan subjek didik
menghadapi lingkungan yang mengalami perubahan
yang semakin pesat;
Filsafat Pendidikan
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3. Pendidikan meningkatkan kualitas kehidupan pribadi
dan masyarakat;
4. Pendidikan berlangsung seumur hidup; Pendidikan
merupakan kiat dalam menerapkan prinsip-prinsip
ilmu.
Selain itu hakekat pendidikan juga mengarah pada
asas-asas seperti :
1. Asas/pendekatan

manusiawi/humanistik

serta

meliputi keseluruhan aspek/potensi anak didik serta
utuh dan bulat (aspek fisik-nonfisik: emosi intelektual;
kognitif-afektif psikomotor), sedangkan pendekatan
humanistik adalah pendekatan dimana anak didik
dihargai sebagai insan manusia yang potensial
(mempunyai kemampuan kelebihan kekurangannya),
dengan penuh kasih sayang-hangat-kekeluargaanterbuka-objektif dan penuh kejujuran serta dalam
suasana kebebasan tanpa ada tekanan/paksaan
apapun juga.
2. Asas

kemerdekaan;

Memberikan

kemerdekaan

kepada anak didik, tetapi bukan kebebasan yang
leluasa, terbuka, melainkan kebebasan yang dituntun
oleh kodrat alam, baik dalam kehidupan individu
maupun sebagai anggota masyarakat.
3. Asas kodrat alam; Pada dasarnya manusia itu sebagai
makhluk yang menjadi satu dengan kodrat alam,
tidak dapat lepas dari aturan main (Sunatullah), tiap
orang diberi keleluasaan, dibiarkan, dibimbing untuk
berkembang secara wajar menurut kodratnya.
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4. Asas kebudayaan; Berakar dari kebudayaan bangsa,
namun mengikuti kebudayaan luar yang telah maju
sesuai dengan jaman. Kemajuan dunia terus diikuti,
namun kebudayaan sendiri tetap menjadi acuan
utama (jati diri).
5. Asas kebangsaan; Membina kesatuan kebangsaan,
perasaan satu dalam suka dan duka, perjuangan
bangsa, dengan tetap menghargai bangsa lain,
menciptakan keserasian dengan bangsa lain.
6. Asas kemanusiaan; Mendidik anak menjadi manusia
yang manusiawi sesuai dengan kodratnya sebagai
makhluk Tuhan
Jadi pada intinya, Hakikat Pendidikan:

mendidik

manusia menjadi manusia sehinggah hakekat atau inti
dari pendidikan tidak akan terlepas dari hakekat manusia,
sebab

urusan

utama

pendidikan

adalah

manusia.

Wawasan yang dianut oleh pendidik tentang manusia
akan

mempengaruhi

strategi

atau

metode

yang

digunakan dalam melaksanakan tugasnya, di samping
konsep pendidikan yang dianut.
B. Sejarah Filsafat Pendidikan
Filsafat diakui sebagai induk ilmu pengetahuan ( the
mother of sciences ) yang mampu menjawab segala
pertanyaan dan permasalahaan. Mulai dari masalahmasalah yang berhubungan dengan alam semesta hingga
Filsafat Pendidikan
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masalah manusia dengan segala problematika dan
kehidupanya.
Di antara permasalahan yang dapat dijawab oleh
filsafat adalah permasalahan yang ada di lingkungan
pendidikan.
Padahal menurut John Dewey,

seorang filosof

Amerika, filsafat merupakan teori umum dan landasan
pertanyaan dan menyelidiki faktor-faktor realita dan
pengalaman

yang

terdapat

dalam

pengalaman

pendidikan
Apa yang dikatakan John Dewey memang benar.
Karena itu filsafat dan pedidikan memiliki hubungan
hakiki dan timbal balik, filsafat pendidikan yang berusaha
menjawab

dan

memecahkan

pendidikan

yang bersifat

persoalan-persoalan

filosifis

dan

memerlukan

jawaban secara filosofis.
Jika kita memperhatikan pemikiran orang barat yang
membahas filsafat mereka sama sekali lepas dari apa
yang dikatakan agama. Bagi mereka titik berat filsafat
adalah

mencari

hikmah.

Hikmah

itu

dicari

untuk

mengetahui suatu keadaan yang sebenarnya, apa itu, dari
mana itu, hendak kemana, dan bagaimana. Namun
pertayaan filosofis itu kalau diteruskan, akhirnya akan
sampai dan berhenti pada sesuatu yang disebut agama.
Baik filosofis Timur maupun Barat mereka memiliki
pandangan

yang

sama

bila

sudah

sampai

pada

pertanyaanya “bilakah permulaan yang ada ini, dan
apakah yang sesuatu yang pertama kali terjadi, apakah

8
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yang terakhir sekali bertahan di dalam ini” (Rifai, 1994: 67).
Akan tetapi mereka akan berusaha untuk mencari hikmah
yang sebenarnya supaya sampai puncak pengetahuan
yang tinggi, yaitu Tuhan Yang Maha Mengetahui dan
Maha Kuasa.
Dari uraian di atas dapat diketahui filsafat mulai
berkembang dan berubah fungsi, dari sebagai induk ilmu
pengetahuan menjadi semacam pendekatan perekat
kembali

sebagai

ilmu

pengetahuan

yang

telah

berkembang pesat dan terpisah satu dengan lainnya. Jadi,
jelaslah bagi kita bahwa filsafat berkembang sesuai
perputaran zaman. Paling tidak, sejarah filsafat lama
membawa manusia untuk mengetahui cerita dalam
katagori filsafat spiritualisme kuno. Kira-kira 1200-1000
SM sudah terdapat cerita-cerita lahirnya Zarathusthra,
dari keluarga Sapitama, yang lahir di tepi sebuah sungai,
yang

ditolong

oleh

Ahura

Mazda

dalam

masa

pemerintahan raja-raja Akhamania (550-530 SM). Timur
jauh yang termasuk dalam wilayah Timur jauh ialah Cina
India

dan

jepang.

Di

India

berkembang

filsafat

Spiritualisme, Hinduisme, dan Buddhisme. Sedangkan di
Jepang berkembang Shintoisme. Begitu juga di Cina
berkembang, Taoisme, dan Komfusianism.
a. Hinduisme
Pemikiran spiritualisme Hindu adalah konsep karma
yang berarti setiap individu telah dilahirkan kembali
secara berulang dalam bentuk manusia atau binatang
sehingga ia menjadi suci dan sempurna sebagai bagian
Filsafat Pendidikan
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dari jiwa universal ( reingkarnasi ). Karma tersebut pada
akhirnya akan menemukan status seseorang sebagai
anggota suatu kasta. Poedjawijatna (1986:54) mengatakan,
bahwa para filosof Hindu berpikir untuk mencari jalan
lepas dari ikatan duniawi agar bisa masuk dalam
kebebasan yang menurut mereka sempurna.
b. Buddha
Pencetus ajaran Buddha ialah Sidarta Gautama ( Kirakira 563-483 SM ) sebagai akibat ketidakpuasannya
terhadap penjelasan para guru Hindu isme tentang
kejahatan

yang

sering

menimpa

manusia.

Setelah

melakukan hidup bertapa dan meditasi selama 6 tahun,
secara tiba-tiba menemukan gagasan dan jawaban dari
pertanyaannya. Gagasa-gagasan itulah yang kemudian
menjadi dasar-dasar Agama Buddha ( Samuel Smith,
1986:12 ).
Filsafat Buddha berkeyakinan bahwa segala sesuatu
yang ada di dunia ini terliputi oleh sengsara yang
disebabakan oleh “Cinta” terhadap suatu yang berlebihan.
c. Taoisme
Pendiri Taoisme adalah Leo Tse, Lahir pada tahun 604
SM. Tulisannya yang mengandung makna Filsafat adalah
jalan tuhan atau sabda tuhan, Tao ada di mana-mana
tetapi tidak berbentuk dan tida pula diraba, dilihat,dan di
dengar.
Manusia harus hidup selaras dengan tao, dan harus
bisa menahan hawa nafsunya sendidi. Pengertian Tao
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dalam filsafat Lao Tse tersebut dapat dimasukan dalam
aliran spiritualisme.
Dan menurut aliran-aliran filsafat India dan Tiongkok,
spirirtualisme itu berkaitan dengan Etika, karena ia
memberi petunjuk bagaimana manusia mesti bersikap
dan bertindak di dunia agar memperoleh bahagia dan
kesempurnaan ruh ( Gazalba1986:60)
d. Shinto
Shinto merupakan salah satu kepercayaan yang
banyak dipeluk masyarakat Jepang. Agama Shinto
tumbuh di Jepang yang sangat respek terhadap alam
(natural) di sebabkan ajaran-ajaranya mengadung nilai
antara lain: kreasi (SOZO), generasi (size), pembangunan
(hatten), sehingga ia menjadi jalan hidup dan kehidupan
dan mengandung nilai optimis.
Melihat ajaran-ajaran pokok moral Shinto yang
mengandung makna filsafat yang tinggi di atas, maka
tidalah berlebihan jika ajaran-ajaranya mengandung nilai
motivasi dan optimistik guru menjadi pegangan bagi
penganutnya
1. Timur Tengah
a.

Yahudi
Yahudi berasal dari nama seorang putra Ya’kub,

Yahuda. Putra ke empat dari 12 bersaudar, 12 orang inilah
yang kelak menjadi nenek moyang bangsa Yahudi yang
dinamakan bangsa Israel, Agama Yahudi pada prinsipnya
sama dengan Agama Nasrani dan Agama Islam, karena
Filsafat Pendidikan
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itu Agama Yahudi disebut juga Agama kitab ( samawi ),
yang berarti agama yang mempunyai kitab suci dari Nabi.
Pemikiran-pemikiran fisafat Timur Tengah muncul
sekitar 1000-150 SM.
Tanda-tanda yang tempat keberadaan pemikiran
filsafat itu ialah adanya penguraian tentang bentukbentuk penindasan moral dari monotiesme, peredaran,
kebenaran dan bernilai tinggi.
Selama dua ribu tahun yang lalu dokrtin-doktrin
monotisme dan pengajaran tentang etnis yang di anggap
penting dari kaum Yahudi, yang dikembangkan oleh Nabi
Musa dan para Nabi Elijah. Pendidikan dimulai guna
mengangkat martabat dan pengharapan kemanusiaan
pada masa depan ( Smith, 1986:4)
b.

Kristen
Pengikutnya agama Kristen pada waktu itu tidak

ubahnya seperti penganut agama lainnya, yaitu dari
golongan rakyat jelata. Setelah berkembang, pengikutnya
merubah kekalangan atas, ahli fikir ( filosof ), dan
kemudian para pemikir atas kemajuannya, zaman ini
disebut zaman patristic.
Pater berarti bapa, yaitu para bapak gereja. Zaman
Patristik adalah zaman Rasul ( pada abad pertama ),
sampai abad kedelapan. Para filosofis Kristen pada masa
itu mempunyai identitas yang berpariasi dan mempunyai
banyak aliran.
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2. Romawi dan Yunani: Antromornisme
Antromornisme

merupakan

suatu

paham

yang

menyamakan sifat-sipat Tuhan ( pencipta ) dengan sifatsifat manusia ( yang di ciptakan ). Misalnya tentang Tuhan
disamakan dengan tangan manusia. Paham ini muncul
zaman Patristic dan Skolastik, pada akhir zaman kuno
atau zaman pertengahan filsafat barat di pengaruhi oleh
pemikiran Kristian.
Aliran-aliran filsafat yang mempunyai pengaruh
sangat besar di Roma adalah: Pertama, epistimologi, yang
dimotori oleh Epicurus ( 341-270 ). Epicurus mengatakan
bahwa rasa suka dimiliki apabila hidup secara relevan
dengan alam manusia. Sementara rasa duka merupakan
yang terburuk dan patut dihindari. Kedua, aliran Stoa,
yang dipelopori oleh Zani (336-246 ). Aliran mempunyai
pendapat bahwa adanya kebajikan itu apa bila manusia
hidup sesuai dengan alam ( Poedjawi jatna, 1986:22 )
Dalam sejarah, filsafat Yunani dipakai sebagai penangkal
sejarah filsafat Barat. Dikatakan pangkal karena dunia
Barat dalam alam pemikiran mereka berpangkal pada
pemikiran Yunani.
Di Yunani sejak sebelum permulaan tahun masehi,
ahli-ahli pikir mecoba menarik teka-teki alam, mereka
ingin mengetahui asal mula alam serta dengan isinya.
Pada masa itu terdapat keterangan-keterangan mengenai
proses terjadinya alam semesta dan isinya, semua
keterangan tersebut sebatas kepercayaan semata.
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Reaksi Terhadap Spiritualisme di Yunani
Spritualisme merupakan suatu aliran filsafat yang
mementingkan keruhanian,

lawan dari materialisme

(Poerwadarmita 1984:963). Namun demikian, ternyata ada
beberapa filosof yang merasa kurang puas dengan aliran
spritualisme, mereka menganggap aliran ini tidak sesuai
dengan ilmu pengetahuan ilmiah. Maka lahirlah aliran
materialism.
Di antara tokonya adalah Leukipos dan Demokritus
(460-370 SM), yang menyatakan bahwa semua kejadian
alam adalah atom, dan semuanya adalah materi.
Kemudian, lahirlah pula aliran rasionalisme Rane
Descrates, yang menyatakan bahwa pusat segala sesuatu
terletak pada dunia ratio, semesta yang lain adalah
objeknya.
1.

Idealisme
Tokoh aliran idealisme adalah Plato (427-372 SM ). Ia

adalah murid Socrates. Aliran idealism merupakan suatu
aliran filsafat yang mengagungkan jiwa. Menurut aliran ini,
cinta adalah gambaran asli yang bersifat ruhani dan jiwa
terletak di antara gambaran asli ( Suryadipura, 1994: 133 ).
Dari pertemuan jiwa dan cinta lahirlah suatu angan-angan
yaitu dunia idea. Aliran ini memandang dan menganggap
yang nyata hanyalah idea. Idea selalu tetap tidak
mengalami perubahan dan pergeseran yang mengalami
gerak tidak di kategorikan idea (poedjawijatna,1987:23).
Di sisi lain filsafat idealisme Plato banyak memberikan
pengaruh dan sumbangan dalam dunia pendidikan.
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Menurut plato, pendidikan itu sangat perlu baik bagi
dirinya selaku individu maupun sebagai warga Negara.
Setiap peserta didik harus diberi kebebasan untuk
mengikuti ilmu yang ada sesuai dengan bakat, minat, dan
kemampan

masing-masing

Pendidikan

itu

sendiri

sesuai

akan

jenjang

usianya.

memberikan

dampak

perubahan bagi kehidupan pribadi, bangsa dan negara.
2.

Materialisme
Merupakan aliran filsafat yang berisikan tentang

ajaran kebendaan, aliran ini, benda merupakan sumber
segalanya ( poerwadarminta, menurut 1984:683 ), aliran
ini berpikiran sederhana, bahkan segala sesuatu yang ada
di dalam ini dapat di lihat dan diobservasi, baik wujudnya,
gerakannya maupun peristiwa-peristiwanya.
Tokoh-tokoh aliran materialisme di antaranya adalah
Leukipos dan Demokritus ( 460-370 SM ). Mereka
berpendapat bahwa kejadian seluruh alam terjadi karena
atom kecil, yang mempunyai bentuk dan bertubuh, jiwa
pun dari atom kecil yang mempunyai bentuk bulat dan
mudah bereaksi untuk mengadakan gerak ( Suryadipura,
1994:130 ).
Atom tersebut membentuk satu kesatuan yang di
kuasai oleh hukum-hukum fisis kimiawi, dan atom-atom
yang tertinggi nilainya dapat membentuk manusia, dan
kemungkinan yang dimiliki manusia tidak melampaui
kemungkinan kombinasi-kombinasi atom. Oleh karena itu,
tidak

melampaui

potensi-potensi

jasmani,

karena

keduanya memiliki sumber yang sama. Demikian juga
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dengan keberakhiran atau kematian, disebabkan karena
hancurnya

struktur

atom-atom

pelemburan

dan

kombinasi atom-atom yang ada pada manusia atau alam
lainnya.
3.

Rasionalisme
Pelopor aliran rasionalisme adalah Rane Descrates

( 1595-1650 ). Ia juga penggerak dan pembaru pemikiran
modern abad ke-17 ( selama 1988:78 ). Menurutnya,
sumber pengatahuan yang dapat dijadikan patokan dan
dapat

di

uji

kebenaranya

adalah

rasio,

sebab

pengetahuan yang berasal dari proses akal dapat
memenuhi syarat-syarat ilmiah. Dengan demikian akal di
anggap sebagai perantara khusus untuk menentukan
kebenaran dalam ilmu pengetahuan.
Hal senada juga dinyatakan filosof Blaise Pascal
(1632-1662), bahwa akal adalah tumpuan utama dalam
menjalani pengetahuan untuk menemukan kebenaran
dan dapat memberikan kemampuan dalam menganalisis
bahan (objek). Tetapi di sisi lain, akal tidak dapat
menemukan pengertian yang sempurna tanpa ada
keterkaitan

dengan

pengalaman.

Karena

dalam

mengambil suatu keputusan yang berfungsi tidak saja
akal, tetapi hati juga turut menentukan.
Pemikiran

Filsafat

Yunani

Kuno

Hingga

Abad

Pertengahan
Suatu pandangan teroritis itu mempunyai hubungan
erat dengan lingkungan di mana pemikiran itu dijalankan,
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begitu juga lahirnya filsafat yunani pada abad ke-16 SM.
Bagi orang Yunani, filsafat merupakan ilmu yang meliputi
semua pengetahuan ilmiah. Di Yunanilah pemikiran ilmiah
mulai tumbuh, terutama di bidang filsafat pendidikan.
Pada masa ini, keterangan-keterangan mengenai
alam semesta dan penghuninya masih berdasarkan
kepercayaan. Dan karena para filsuf belum puas atas
keterangan itu, akhirnya mereka mencoba mencari
keterangan

melalui

budinya.

Misalnya

dengan

menanyakan dan mencari jawaban tentang apakah
sebetulnya alam ini? Apakah intisari alam (arche) ini.
Arche berasal dari bahasa Yunani yang berarti mula, asal.
Oleh karena itu filsuf-filsuf berusaha mencari inti alam,
maka mereka disebut filsuf alam dan filsafat mereka
disebut filsafat alam.
Masa pra-Socrates diwarnai pula oleh munculnya
kaum sofisme.
Kaum sofis ini pertama kali di Athena. Sofis berasal
dari kata sofhos yang berarti cendikiawan. Sebutan ini
semula diberikan kepada orang-orang pandai ahli filsafat,
ahli bahasa, dan lain-lain. Aliran sofis dipelopori oleh
Protogoras. Menurut kaum sofis, manusia menjadi ukuran
kebenaran : tidak ada kebenaran yang berlaku secara
universal, kebenaran hanya berlaku secara individual.
Kebenaran itu menurut saya, dan retorika merupakan alat
utama untuk mempertahankan kebenaran ( Salam,
1982:107). Dalam sejarah kaum sofis adalah kelompok
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yang pertama kali mengorganisasi pendidikan kaum
muda.
Pemikiran Filsafat Pendidikan Menurut Socrates ( 470399 SM )
Dalam sejarah filsafat, Socrates adalah salah seorang
pemikir besar kuno yang gagasan filosofis dan metode
pengajaraanya sangat mempengaruhi teori dan praktik
pendidikan di seluruh dunia barat. Socrates lahir di
Athena, merupakan putra seorang pemahat dan seorang
bidan yang tidak begitu dikenal, yaitu Sophonicus dan
Phaenarete ( Smith, 1986:19 ). Prinsip dasar pendidikan,
menurut Socrates adalah metode dialektis. Meode ini di
gunakan Socrates sebagai dasar teknis pendidikan yang
direncanakan

untuk

mendorong

seseorang

berpikir

cermat, untuk menguji coba diri sendiri dan untuk
memperbaiki pengetahuannya. Seorang guru tidak boleh
memaksakan gagasan-gagasan atau pengetahuannya
kepada seorang siswa, karena seorang siswa dituntut
untuk bisa mengembangkan pemikirannya sendiri dengan
berpikir secara kritis.
Metode ini tidak lain digunakan untuk meneruskan
intelektualitas,

mengembangkan

kebiasaan-kebiasaan

dan kekuatan mental seseorang. Dengan kata lain, tujuan
pendidikan

yang benar adalah

untuk

merangsang

penalaran yang cermat dan disiplin mental yang akan
menghasilkan perkembangan intelektual yang terus
menerus dan standar moral yang tinggi ( Smith. 1986:25 ).
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Pemikiran filsafat pendidikan menurut Plato (427-347
SM)
Plato dilahirkan dalam keluarga aristrokrasi di Athena,
serikat 427 SM. Ayahnya Ariston, adalah keturunan dari
raja pertama Athena yang pernah berkuasa pada abad
ke-7 SM. Sementara ibunya, Periction adalah keturunan
keluarga

solon,

seorang

pembuat

undang-undang,

penyair, memimpin militer dari kaum ningrat dan pendiri
demokrasi Athena termuka (Smith, 1986:29). Menurut
Plato, pendidikan itu sangat perlu, baik bagi dirinya selaku
individu maupun sebagai warga negara.
Negara wajib memberi pendidikan kepada setiap
warga negaranya. Namun demikian, setiap peserta didik
harus diberi kebebasan untuk mengikuti ilmu sesuai bakat,
minat, dan kemampuan masing-masing jenjang usianya.
Sehingga pendidikan itu sendiri memberikan dampak dan
perubahan bagi kehidupan pribadi, bangsa, dan negara.
Menurut Plato, idealnya dalam sebuah negara pendidikan
memperoleh

tempat

yang

paling

utama

dan

mendapatkan perhatian yang sangat mulia, maka ia harus
diselenggarakan oleh negara. Karena pendidikan itu
sebenarnya merupakan suatu tindakan pembebasan dari
belenggu ketidaktahuan dan ketidakbenaran. Dengan
pendidikan, orang-orang akan mengetahui apa yang
benar dan apa yang tidak benar.
Dengan

pendidikan

pula,

orang-orang

akan

mengenal apa yang baik dan apa yang jahat, apa yang
patut dan apa yang tidak patut (Raper,1988:110).
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Pemikiran Filsafat Pendidikan Menurut Aristoteles
(367-345 SM)
Aristoteles adalah murid plato. Dia adalah seorang
cendikiawan dan intelek terkemuka, mungkin sepanjang
masa. Umat manusia telah berutang budi padanya oleh
karena banyaknya kemajuan pemikiranya dalam filsafat
dan ilmu pengetahuan, khususnya logika, politik, etika,
biologi, dan psikologi. Aristoteles lahir tahun 394 SM, di
Stagira, sebuah kota kecil di semenanjung Chalcidice di
sebelah barat laut Egea. Ayahnya, Nichomachus adalah
dokter perawat Amyntas II, raja Macedonia, dan ibunya,
Phaesta mempunyai nenek moyang terkemuka.
Menurut Aristoteles, agar orang bisa hidup baik maka
ia harus mendapatkan pendidikan.
Pendidikan

bukanlah

soal

akal

semata-mata,

melainkan soal memberi bimbingan kepada perasaanperasaan yang lebih tinggi, yaitu akal, guna mengatur
nafsu-nafsu. Akal sendiri tidak berdaya, sehingga ia
memerlukan dukungan perasaan yang lebih tinggi agar di
arahkan secara benar.
C. Tujuan Filsafat Pendidikan
Setiap orang memiliki filsafat walaupun ia mungkin
tidak sadar akan hal tersebut. Kita semua mempunyai ideide tentang benda-benda, tentang sejarah, arti kehidupan,
mati, Tuhan, benar atau salah, keindahan atau kejelekan
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dan sebagainya. 1) Filsafat adalah sekumpulan sikap dan
kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya
diterima secara tidak kritis. Definisi tersebut menunjukkan
arti sebagai informal; 2) Filsafat adalah suatu proses kritik
atau pemikiran terhadap kepercayaan sikap yang sangat
kita junjung tinggi. Ini adalah arti yang formal; 3) Filsafat
adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan;
4) Filsafat adalah sebagai analisa logis dari bahasa serta
penjelasan tentang arti kata dan konsep; 5) Filsafat adalah
sekumpulan problema-problema yang langsung yang
mendapat perhatian dari manusia dan yang dicarikan
jawabannya oleh ahli-ahli filsafat.
Dari beberapa definisi tadi bahwasanya semua
jawaban yang ada difilsafat tadi hanyalah buah pemikiran
dari ahli filsafat saja secara rasio.

Banyak orang

termenung pada suatu waktu. Kadang-kadang karena ada
kejadian yang membingungkan dan kadang-kadang
hanya karena ingin tahu, dan berfikir sungguh-sungguh
tentang soal-soal yang pokok. Apakah kehidupan itu, dan
mengapa aku berada disini? Mengapa ada sesuatu?
Apakah kedudukan kehidupan dalam alam yang besar
ini ? Apakah alam itu bersahabat atau bermusuhan ?
apakah yang terjadi itu telah terjadi secara kebetulan ?
atau karena mekanisme, atau karena ada rencana,
ataukah ada maksud dan fikiran di dalam benda .
Semua soal tadi adalah falsafat, usaha untuk
mendapatkan jawaban atau pemecahan terhadapnya
telah menimbulkan teori-teori dan sistem pemikiran
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seperti idealisme, realisme, pragmatisme. Oleh karena itu
filsafat dimulai oleh rasa heran, bertanya dan memikir
tentang asumsi-asumsi kita yang fundamental (mendasar),
maka kita perlukan untuk meneliti bagaimana filsafat itu
menjawabnya.
Pendidikan adalah upaya mengembangkan potensipotensi manusiawi peserta didik, baik potensi fisik,
potensi cipta, rasa, maupun karsanya, agar potensi itu
menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan
hidupnya. Dasar pendidikan adalah cita-cita kemanusiaan
universal. Pendidikan bertujuan menyiapkan pribadi
dalam keseimbangan, kesatuan, organis, harmonis, dan
dinamis guna mencapai tujuan hidup kemanusiaan.
Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam
studi mengenai masalah-masalah pendidikan.
Tujuan filsafat pendidikan memberikan inspirasi
bagaimana mengorganisasikan proses pembelajaran yang
ideal. Teori pendidikan bertujuan menghasilkan pemikiran
tentang kebijakan dan prinsip-prinsip pendidikan yang
didasari oleh filsafat pendidikan. Praktik pendidikan atau
proses pendidikan menerapkan serangkaian kegiatan
berupa implementasi kurikulum dan interaksi antara guru
dengan peserta didik guna mencapai tujuan pendidikan
dengan menggunakan rambu-rambu dari teori-teori
pendidikan.
Peranan filsafat pendidikan memberikan inspirasi,
yakni

menyatakan

tujuan

pendidikan

negara

bagi

masyarakat, memberikan arah yang jelas dan tepat
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dengan

mengajukan

pendidikan,

dan

pertanyaan

praktik

di

tentang

kebijakan

lapangan

dengan

menggunakan rambu-rambu dari teori pendidik.
Secara umum tujuan pendidikan dapat dikatakan
dapat membawa anak ke arah tingkat kedewasaan,
artinya membawa anak didik agar dapat berdiri sendiri
(mandiri) dalam hidupnya di tengah-tengah masyarakat.
Ada empat macam tujuan pendidikan yang tingkatan
dan luasnya berlainan, yaitu tujuan pendidikan nasional,
tujuan

institusional,

tujuan

kurikuler,

dan

tujuan

instruksional.
a. Tujuan Pendidikan Nasional
Tujuan

pendidikan

nasional

yaitu

membangun

kualitas yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan
selalu dapat meningkatkan kebudayaan dengan-Nya
sebagai warga negara yang berjiwa pancasila yang
mempunyai semangat

dan

kesadaran

yang tinggi,

berbudi pekerti luhur dan berkepribadian yang kuat,
cerdas,

terampil,

dan

dapat

mengembangkan

dan

menyuburkan tingkat demokrasi, dapat memelihara
hubungan yang baik antara sesama manusia dan dengan
lingkungannya, sehat jasmani, mampu mengembangkan
daya estetika, sanggup membangun diri dan masyarakat.
b. Tujuan Institusional
Tujuan institusional adalah perumusan secara umum
pola perilaku dan pola kemampuan yang harus dimiliki
oleh lulusan suatu lembaga pendidikan.
c. Tujuan Kurikuler
Filsafat Pendidikan
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Tujuan Kurikuler yaitu untuk mencapai pola perilaku
dan pola kemampuan serta keterampilan yang harus
dimiliki oleh lulusan suatu lembaga, yang sebenarnya
merupakan tujuan institusional dari bagan pendidikan
tersebut.
d. Tujuan instruksional
Tujuan instruksional adalah rumusan secara terperinci
apa saja yang harus dikuasai oleh siswa dan anak didik
sesudah

melewati

kegiatan

instruksional

yang

bersangkutan dengan berhasil.
Tujuan filsafat pendidikan yang lainnya, yaitu :
1. Dengan berfikir filsafat seseorang bisa menjadi
manusia, lebih mendidik, dan membangun diri sendiri.
2. Seseorang dapat menjadi orang yang dapat berfikir
sendiri.
3. Memberikan dasar-dasar pengetahuan, memberikan
pandangan yang sintesis pula sehingga seluruh
pengetahuan merupakan satu kesatuan.
4. Hidup seseorang dipimpin oleh pengetahuan yang
dimiliki

oleh

mengetahui

seseorang

tersebut,

sebab

pengetahuan-pengetahuan

itu

terdasar

berarti mengetahui dasar-dasar hidup diri sendiri.
5. Bagi

seorang

kepentingan

pendidik,

istimewa

filsafat

karena

mempunyai

filsafatlah

yang

memberikan dasar-dasar dari ilmu-ilmu pengetahuan
lainnya yang mengenai manusia, seperti misalnya
ilmu mendidik.
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Tujuan filsafat pendidikan juga dapat dilihat dari
beberapa

aliran

filsafat

pendidikan

yang

dapat

mengembangkan pendidikan itu sendiri, yaitu :
a. Idealisme
b. Realisme
c. Pragmatisme
d. Humanisme
e. Behaviorisme
f. Konstruktivisme
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan
filsafat adalah mencari hakikat kebenaran sesuatu, baik
dalam logika (kebenaran berpikir), etika (berperilaku),
maupun metafisika (hakikat keaslian).
Manfaat Mempelajari Filsafat
Manfaat mempelajari filsafat ada bermacam-macam,
namun sekurang-kurangnya ada 4 macam faedah, yaitu :
1. Agar terlatih berpikir serius
2. Agar mampu memahami filsafat
3. Agar mungkin menjadi filsafat
4. Agar menjadi warga negara yang baik
Berfilsafat ialah berusaha menemukan kebenaran
tentang segala sesuatu dengan menggunakan pemikiran
secara

serius.

Plato

menghendaki

kepala

negara

seharusnya filosuf. Belajar filsafat merupakan salah satu
bentuk

latihan

untuk

memperoleh

kemampuan

memecahkan masalah secara serius, menemukan akar
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persoalan yang terdalam, dan menemukan sebab terakhir
satu penampakkan.
Dari

uraian

di

atas,

secara

konkrit

manfaat

mempelajari filsafat adalah:
1. Filsafat menolong mendidik.
2. Filsafat memberikan kebiasaan dan kepandaian
untuk

melihat

dan

memecahkan

persoalan-

persoalan dalam kehidupan sehari-hari.
3. Filsafat memberikan pandangan yang luas.
4. Filsafat merupakan latihan untuk berpikir sendiri.
5. Filsafat memberikan dasar-dasar, baik untuk hidup
kita sendiri (terutama dalam etika) maupun untuk
ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, seperti sosiologi,
ilmu jiwa, ilmu mendidik, dan sebagainya.
D. Urgensi Filsafat Pendidikan
Filsafat
filosofis

pendidikan

ke

dalam

merupakan

aplikasi

masalah-masalah

ide-ide

pendidikan.

Begitupun sebaliknya, praktik-praktik pendidikan juga
bisa menyumbang gagasan terhadap perbaikan ide-ide
filosofis tersebut. Sebab pendidikan itu berkaitan dengan
dunia ide juga aktivitas praktis. Ide-ide yang baik memiliki
implikasi

yang

baik

pula

terhadap

praktik-praktik

pendidikan.
Di samping praktik-praktik pendidikan yang baik juga
berimplikasi

terhadap

ide-ide

pendidikan.

Filsafat

pendidikan lebih banyak disandarkan pada pemikiran-
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pemikiran para filsuf pendidikan sembari berupaya untuk
mengaplikasikan pemikiran-pemikiran tersebut dalam
praktik pendidikan. Hal ini tentu dengan suatu keyakinan
bahwa praktik pendidikan itu tidak lepas dari landasan
filsafat yang mendasarinya.
Filsafat pendidikan tidak hanya merupakan cara untuk
mendapatkan dan mencari ide-ide, tetapi juga merupakan
media pembelajaran tentang bagaimana menggunakan
ide-ide tersebut secara lebih tepat. Filsafat pendidikan
hanya bisa menjadi signifikan ketika pendidik mengenali
perlunya berpikir secara jernih tentang apa yang sedang
mereka lakukan. Kemudian melihat relasi antara apa yang
sedang mereka kerjakan dengan konteks individu dan
perkembangan sosial yang lebih luas. Dalam konteks
inilah, praktik memperluas teori dan mengarahkannya
untuk mendapatkan kemungkinan-kemungkinan yang
baru.
Para pendidik harus memahami bahwa filsafat
pendidikan juga memberikan sesuatu yang berbeda
dalam wawasan dan aktivitas pendidikan itu sendiri. Maka
perlunya menggunakan ide-ide filosofis dan pola-pola
pemikiran agar dapat menjadikan aktivitas mereka pada
taraf kesadaran etis. Bukannya sekedar rutinitas. Hanya
saja ini tidak berarti bahwa pendidik harus menerima
pemikiran filsafat apa adanya. Mereka harus tetap
menguji pemikiran filsafat sesuai dengan konteks sosial
peserta didik. Ketika kondisi berubah maka perspektif dan
wawasan harus diuji kembali.
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Filsafat pendidikan tidak bisa dilihat dalam ruang
yang vakum, tapi harus dilihat dalam dinamika kekuatankekuatan yang lain. Maka dari itu, mengkaji basis teori
kritis yang menjadi landasan bagi praksis pendidikan yang
memiliki

corak

dalam

mengajarkan

idea

terhadap

penghargaan atas harkat dan martabat kemanusiaan,
kesetaraan dan keadilan, penghargaan atas perbedaan,
dan pembebasan atas dominasi dan ketertindasan. Lantas
memungkinkannya

untuk

memujudkan

cita-cita

transfomasi sosial dan emansipasi.
Platon

percaya

bahwa

pendidikan

adalah

pembudayaan, proses di mana manusia anak-anak
dijadikan manusia seutuhnya sesuai dengan karakter dan
watak masyarakatnya (polisnya). Pendidikan bukanlah
sekedar

mentransfer

pengetahuan.

Kata

"transfer"

mungkin membuat kita mengingat uang atau rekening
bank.

Apakah

menjadikan

anak-anak

kita

menjadi

berbudaya dan beradab semudah kita memindahkan
rekening bank? Tentu tidak.
Apa yang mau kita didikan, cara kita mendidik, dan
daya serap setiap anak didik begitu kompleks sehingga
transfer seperti itu tidak menolong kita untuk mendidik
anak-anak. Gambaran lain yang mirip berbahayanya
adalah mengumpankan pendidikan sebagai unduhan
program ke kepala anak-anak. Pembudayaan tidak sama
dengan mengunduh aplikasi dari situs tertentu untuk
dimasukkan ke mesin komputer atau hand phone kita.
Pembudayaan tidaklah segampang tindakan copy paste.
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Institusi

pemikiran

Platon

tentang

pendidikan

berpusat pada jati diri manusia, yaitu pada jiwanya.
Mendidik artinya merawat jiwa dengan baik. Hanya jiwa
yang terawat yang nantinya bisa melahirkan pemimpin
dan masyarakat rasional yang menjadi idaman setiap
orang. Dalam bahasa Platon, aktivitas berfilsafat, di mana
salah satunya adalah melakukan pendidikan, merupakan
aktivitas "merawat jiwa". Para pemikir Yunani bergulat
dengan takdir dan berusaha lolos dari kungkungannya
dengan mengidamkan kehidupan Ilahi yang immortal.
Ada keyakinan mendalam bahwa manusia, lewat
jiwanya, memiliki hubungan dengan keilahian. Usaha
gerak menurun menuju moralitas, bahwa segala yang
pernah lahir pasti akan mati inilah yang disebut
perawatan jiwa yang merupakan usaha bergerak menaik
untuk menyerupai para dewa (menuju immortalitas).
Aktivitas berfilsafat sebagai perawatan jiwa tampak
salah satunya dalam pendidikan. Mendidik bagi Platon
artinya merawat jiwa -- sebuah ruang kebebasan -sehingga

di situasi faktual keterberiannya

ia bisa

memberikan orientasi tertentu pada dirinya sendiri. Salah
satu situasi terberi manusia adalah bahwa dirinya sudah
terbentuk oleh lingkungannya untuk menghasrati hal-hal
tertentu. Dalam keterberian dirinya, hidup dengan
pengalaman
mengecap

inderawinya
hal-hal

(memandang,

inderawi)

manusia

mendengar,
selalu

telah

membentuk dirinya dengan hasrat-hasrat tertentu.
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Dengan demikian, kebebasan pada peserta didik
harusnya dibuka oleh soal-soal yang lebih otentik. Sebab
pengalaman pada dirinya sendiri telah lebih dahulu
membentuk intelektualitas dengan pengalaman masingmasing yang berbeda-beda. Maka, proses imitasi tersebut
secara perlahan akan membentuk dirinya sendiri, dan
dengan itu manusia sudah mendidik jiwanya sendiri
secara tertentu.
Suatu proses belajar yang baik bukanlah terletak
pada begitu banyaknya pengetahuan yang telah diserap
oleh para pembelajar dan berakhir begitu saja tanpa
adanya koherensi terhadap soal-soal yang lain. Tetapi
melainkan bagaimana segala jenis pengetahuan akan
menjadi

alat

untuk

memeriksa

dan

memecahkan

persoalan yang ada. Maka hal itu menjadi penting
terhadap kecerdasan, yang pada dasar itu, antitesanya
bukan karena kebodohan, tetapi karena kurangnya
kebebasan dalam berpikir.
Dalam hal ini adalah kualitas kebebasan berpikir yang
dapat mengolah persoalan secara tajam pada tahap yang
terus-menerus mengalami interpretatif terhadap soal-soal
tertentu. Satu konsekuensi lain, bahwa harusnya pendidik
dapat melihat keunikan dalam diri masing-masing
perserta didik. Bukan sekedar berusaha mencetak anak
didik dengan cetakan yang sama. Sebagaimana yang
dikatakan oleh Neil: Menjadikan sekolah cocok dengan
peserta didik dan bukan mencocokkan peserta didik
dengan sekolah. Ini membawa kita ke persoalan paling
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rawan dalam dunia pendidikan -- persoalan hakikat dan
sejauh mana pengaruh yang mustinya dimiliki sekolah
dalam perkembangan peserta didik. Pada tingkat itu
memang sekolah memiliki andil yang sangat penting
terhadap kebebasan peserta didik dalam melihat potensipotensi yang ada pada diri mereka sendiri.
Dengan demikan, integritas dari pendidik menjadi
penting dalam menghasilkan peserta didik yang sanggup
menempatkan
masyarakat

diri
yang

di

tengah-tengah

begitu

menghasilkan manusia

cepat.

perubahan

Pendidik

yang mandiri,

harus

yang artinya

mampu memilih berdasarkan nilai-nilai dengan gambar
diri yang kokoh.

LATIHAN SOAL
1. Jelaskan hakikat pendidikan dalam pandangan
filososfis!
2. Analisis dan kritisi tujuan filsafat pendidikan!
3. Apa saja pentingnya filsafat pendidikan?
4. Bagaimana menyikapi berbagai masalah pendidikan
dengan paradigma filsafat pendidikan?
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BAB II
SISTEMATIKA FILSAFAT
PENDIDIKAN
TUJUAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa mampu memahami
sistematika filsafat pendidikan mulai
dari ontologi, epistimologi, dan
aksiologi.

A.

Ontologi Filsafat Pendidikan
Ontologi adalah bagian filsafat yang paling umum,

atau merupakan bagian dari metafisika, dan metafisika
merupakan salah satu bab dari filsafat. Obyek telaah
ontologi adalah yang ada tidak terikat pada satu
perwujudan tertentu, ontologi membahas tentang yang
ada secara universal, yaitu berusaha mencari inti yang
dimuat setiap kenyataan yang meliputi segala realitas
dalam semua bentuknya.
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Setelah menjelajahi segala bidang utama dalam ilmu
filsafat, seperti filsafat manusia, alam dunia, pengetahuan,
kehutanan, moral dan sosial, kemudian disusunlah uraian
ontologi. Maka ontologi sangat sulit dipahami jika
terlepas dari bagian-bagian dan bidang filsafat lainnya.
Ontologi adalah bidang filsafat yang paling sukar.
Metafisika membicarakan segala sesuatu yang dianggap
ada, mempersoalkan hakikat. Hakikat ini tidak dapat
dijangkau oleh panca indera karena tak terbentuk, berupa,
berwaktu dan bertempat. Dengan mempelajari hakikat
kita

dapat

memperoleh

pengetahuan

dan

dapat

menjawab pertanyaan tentang apa hakikat ilmu itu.
Ditinjau dari segi ontologi, ilmu membatasi diri pada
kajian yang bersifat empiris. Objek penelaah ilmu
mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diuji oleh
panca indera manusia. Secara sederhana dapat dikatakan
bahwa hal-hal yang sudah berada diluar jangkauan
manusia tidak dibahas oleh ilmu karena tidak dapat
dibuktikan secara metodologis dan empiris, sedangkan
ilmu itu mempunyai ciri tersendiri yakni berorientasi pada
dunia empiris.

Berdasarkan objek yang ditelaah dalam

ilmu pengetahuan dua macam:
1. Obyek material (obiectum materiale, material object)
ialah seluruh lapangan atau bahan yang dijadikan
objek penyelidikan suatu ilmu.
2. Obyek formal (obiectum formale, formal object) ialah
penentuan titik pandang terhadap obyek material.
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Untuk mengkaji lebih mendalam hakikat obyek
empiris, maka ilmu membuat beberapa asumsi (andaian)
mengenai objek itu. Asumsi yang sudah dianggap benar
dan tidak diragukan lagi adalah asumsi yang merupakan
dasar dan titik tolak segala pandang kegiatan.
Asumsi itu perlu sebab pernyataan asumtif itulah
yang memberikan arah dan landasan bagi kegiatan
penelaahan.
Ada beberapa asumsi mengenai objek empiris yang
dibuat oleh ilmu, yaitu:
Pertama,

menganggap

objek-objek

tertentu

mempunyai kesamaan antara yang satu dengan yang
lainnya, misalnya dalam hal bentuk, struktur, sifat dan
sebagainya.
Kedua, menganggap bahwa suatu benda tidak
mengalami perubahan dalam jangka waktu tertentu.
Ketiga, determinisme yakni menganggap segala
gejala bukan merupakan suatu kejadian yang bersifat
kebetulan.
Asumsi yang dibuat oleh ilmu bertujuan agar
mendapatkan pengetahuan yang bersifat analitis dan
mampu menjelaskan berbagai kaitan dalam gejala yang
terjadi dalam pengalaman manusia. Asumsi itupun dapat
dikembangkan
dengan

jika

berbagai

pengalaman
disiplin

manusia

dianalisis

keilmuan

dengan

memperhatikan beberapa hal; Pertama, asumsi harus
relevan dengan bidang dan tujuan pengkajian disiplin
keilmuan. Asumsi ini harus operasional dan merupakan
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dasar dari pengkajian teoritis. Kedua, asumsi harus
disimpulkan dari “keadaan sebagaimana adanya” bukan
“bagaimana keadaan yang seharusnya”.
Asumsi pertama adalah asumsi yang mendasari
telaah ilmiah, sedangkan asumsi kedua adalah asumsi
yang mendasari moral. Oleh karena itu seorang ilmuan
harus benar-benar mengenal asumsi yang dipergunakan
dalam analisis keilmuannya, sebab mempergunakan
asumsi yang berbeda maka berbeda pula konsep
pemikiran yang dipergunakan. Suatu pengkajian ilmiah
hendaklah dilandasi dengan asumsi yang tegas, yaitu
tersurat karena yang belum tersurat dianggap belum
diketahui atau belum mendapat kesamaan pendapat.
Pertanyaaan mendasar yang muncul dalam tataran
ontologi adalah untuk apa penggunaan pengetahuan itu?
Artinya untuk apa orang mempunyai ilmu apabila
kecerdasannya digunakan untuk menghancurkan orang
lain, misalnya seorang ahli ekonomi yang memakmurkan
saudaranya tetapi menyengsarakan orang lain, seorang
ilmuan

politik

yang

memiliki

strategi

perebutan

kekuasaan secara licik.
B. Epistemologi Filsafat Pendidikan
Terjadi perdebatan filosofis yang sengit di sekitar
pengetahuan

manusia,

yang

menduduki

pusat

permasalahan di dalam filsafat, terutama filsafat modern.
Pengetahuan manusia adalah titik tolak kemajuan filsafat,
Filsafat Pendidikan

35

untuk membina

filsafat yang kukuh tentang semesta

(universe) dan dunia. Maka sumber-sumber pemikiran
manusia,

kriteria-kriteria,

dan

nilai-nilainya

tidak

ditetapkan, tidaklah mungkin melakukan studi apa pun,
bagaimanapun bentuknya. Salah satu perdebatan besar
itu adalah diskusi yang mempersoalkan sumber-sumber
dan asal-usul pengetahuan dengan meneliti, mempelajari
dan mencoba mengungkapkan prinsip-prinsip primer
kekuatan struktur pikiran yang dianugerahkan kepada
manusia. Maka dengan demikian ia dapat menjawab
pertanyaan-pertanyaan

berikut

ini:

Bagaimana

pengetahuan itu muncul dalam diri manusia? Bagaimana
kehidupan

intelektualnya

tercipta,

termasuk

setiap

pemikiran dan konsep-konsep (nations) yang muncul
sejak dini? dan apa sumber yang memberikan kepada
manusia arus pemikiran dan pengetahuan ini? Sebelum
menjawab semua pertanyaan-petanyaan di atas, maka
kita harus tahu bahwa pengetahuan (persepsi) itu terbagi,
secara garis besar, menjadi dua. Pertama, konsepsi atau
pengetahuan sederhana. Kedua tashdiq (assent atau
pembenaran), yaitu pengetahuan yang mengandung
suatu penilaian. Konsepsi dapat dicontohkan dengan
penangkapan kita terhadap pengertian panas, cahaya
atau suara. Tashdiq dapat dicontohkan dengan penilaian
bahwa panas adalah energi yang datang dari matahari
dan bahwa matahari lebih bercahaya daripada bulan dan
bahwa atom itu dapat meledak.
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Jadi antar konsepsi dan tashdiq sangat erat kaitannya,
karena konsepsi merupakan penangkapan suatu objek
tanpa menilai objek itu, sedangkan tashdiq, adalah
memberikan pembenaran terhadap objek.
Pengetahuan yang telah didapatkan dari aspek
ontologi selanjutnya digiring ke aspek epistemologi untuk
diuji kebenarannya dalam kegiatan ilmiah. Menurut
Ritchie Calder proses kegiatan ilmiah dimulai ketika
manusia mengamati sesuatu.
Dengan demikian dapat dipahami bahwa adanya
kontak manusia dengan dunia empiris menjadikannya ia
berpikir tentang kenyataan-kenyataan alam. Setiap jenis
pengetahuan mempunyai ciri yang spesifik mengenai apa,
bagaimana dan untuk apa, yang tersusun secara rapi
dalam ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Epistemologi
itu sendiri selalu dikaitkan dengan ontologi dan aksiologi
ilmu. Persoalan utama yang dihadapi oleh setiap
epistemologi

pengetahuan

pada

dasarnya

adalah

bagaimana cara mendapatkan pengetahuan yang benar
dengan mempertimbangkan aspek ontologi dan aksiologi
masing-masing ilmu.
Kajian epistemologi membahas tentang bagaimana
proses mendapatkan ilmu pengetahuan, hal-hal apakah
yang harus diperhatikan agar mendapatkan pengetahuan
yang benar, apa yang disebut kebenaran dan apa
kriterianya.

Objek

telaah

epistemologi

mempertanyakan

bagaimana

bagaimana

mengetahuinya,

kita

sesuatu

itu

adalah
datang,

bagaimana

kita
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membedakan dengan lainnya, jadi berkenaan dengan
situasi dan kondisi ruang serta waktu mengenai sesuatu
hal.
Jadi

yang

menjadi

landasan

dalam

tataran

epistemologi ini adalah proses apa yang memungkinkan
mendapatkan

pengetahuan

logika,

etika,

estetika,

bagaimana cara dan prosedur memperoleh kebenaran
ilmiah, kebaikan moral dan keindahan seni, apa yang
disebut dengan kebenaran ilmiah, keindahan seni dan
kebaikan moral. Dalam memperoleh ilmu pengetahuan
yang dapat diandalkan tidak cukup dengan berpikir
secara rasional ataupun sebaliknya berpikir secara empirik
saja karena keduanya mempunyai keterbatasan dalam
mencapai kebenaran ilmu pengetahuan.
Jadi

pencapaian

kebenaran

menurut

ilmu

pengetahuan didapatkan melalui metode ilmiah yang
merupakan gabungan atau kombinasi antara rasionalisme
dengan empirisme sebagai satu kesatuan yang saling
melengkapi.
Banyak pendapat para pakar tentang metode ilmu
pengetahuan,

namun

penulis

hanya

memaparkan

beberapa metode keilmuan yang tidak jauh beda dengan
proses yang ditempuh dalam metode ilmiah
Metode ilmiah adalah suatu rangkaian prosedur
tertentu yang diikuti untuk mendapatkan

jawaban

tertentu dari pernyataan yang tertentu pula. Epistemologi
dari metode keilmuan akan lebih mudah dibahas apabila
mengarahkan perhatian kita kepada sebuah rumus yang
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mengatur langkah-langkah proses berfikir yang diatur
dalam suatu urutan tertentu
Kerangka dasar prosedur ilmu pengetahuan dapat
diuraikan dalam enam langkah sebagai berikut:
a. Sadar akan adanya masalah dan perumusan masalah
b. Pengamatan dan pengumpulan data yang relevan
c. Penyusunan atau klarifikasi data
d. Perumusan hipotesis
e. Deduksi dari hipotesis
f. Tes pengujian kebenaran (Verifikasi)
Keenam langkah yang terdapat dalam metode
keilmuan tersebut masing-masing terdapat unsur-unsur
empiris dan rasional
Menurut AM. Saefuddin bahwa untuk menjadikan
pengetahuan sebagai ilmu (teori) maka hendaklah melalui
metode ilmiah yang terdiri atas dua pendekatan:
Pendekatan deduktif dan Pendekatan induktif. Kedua
pendekatan

ini

tidak

dapat

dipisahkan

dengan

menggunakan salah satunya saja, sebab deduksi tanpa
diperkuat induksi dapat dimisalkan sport otak tanpa mutu
kebenaran,

sebaliknya

induksi

tanpa

deduksi

menghasilkan buah pikiran yang mandul.
Proses metode keilmuan pada akhirnya berhenti
sejenak ketika sampai pada titik “pengujian kebenaran”
untuk mendiskusikan benar atau tidaknya suatu ilmu. Ada
tiga ukuran kebenaran yang tampil dalam gelanggang
diskusi

mengenai

teori

kebenaran,

yaitu

teori

korespondensi, koherensi dan pragmatis. Penilaian ini
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sangat

menentukan

menambah

atau

untuk

merubah

menerima,
hipotesa,

menolak,
selanjutnya

diadakanlah teori ilmu pengetahuan.
C. Aksiologi Filsafat Pendidikan
Sampailah

pembahasan

kita

kepada

sebuah

pertanyaan: Apakah kegunaan ilmu itu bagi kita? Tak
dapat dipungkiri bahwa ilmu telah banyak mengubah
dunia dalam memberantas berbagai termasuk penyakit
kelaparan, kemiskinan dan berbagai wajah kehidupan
yang duka. Namun apakah hal itu selalu demikian: ilmu
selalu merupakan berkat dan penyelamat bagi manusia.
Seperti mempelajari atom kita bisa memanfaatkan wujud
tersebut sebagai sumber energy bagi keselamatan
manusia, tetapi dipihak lain hal ini bisa juga berakibat
sebaliknya, yakni membawa manusia kepada penciptaan
bom atom yang menimbulkan malapetaka.
Jadi yang menjadi landasan dalam tataran aksiologi
adalah

untuk

apa

pengetahuan

itu

digunakan?

Bagaimana hubungan penggunaan ilmiah dengan moral
etika? Bagaimana penentuan obyek yang diteliti secara
moral? Bagimana kaitan prosedur ilmiah dan metode
ilmiah dengan kaidah moral?
Demikian pula aksiologi pengembangan seni dengan
kaidah moral, sehingga

ketika seni tari dangdut Inul

Dartista memperlihatkan goyangnya di atas panggung
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yang ditonton khalayak ramai, sejumlah ulama dan
seniman menjadi berang.
Dalam

pengembangan

ilmu

pengetahuan

dan

teknologi, penemuan nuklir dapat menimbulkan bencana
perang, penemuan detektor dapat mengembangkan alat
pengintai kenyamanan orang lain, penemuan cara-cara
licik ilmuan politik dapat menimbulkan bencana bagi
suatu bangsa, dan penemuan bayi tabung dapat
menimbulkan

bancana

bagi terancamnya

perdaban

perkawinan.
Berkaitan dengan etika, moral, dan estetika maka
ilmu itu dapat dibagi menjadi dua kelompok:
1.

Ilmu Bebas Nilai
Berbicara tentang ilmu akan membicarakan pula

tentang

etika,

karena

sesungguhnya

etika

erat

hubungannya dengan ilmu. Bebas nilai atau tidaknya ilmu
merupakan masalah rumit, jawabannya bukan sekadar ya
atau tidak. Sebenarnya sejak saat pertumbuhannya ilmu
sudah terkait dengan masalah-masalah moral namun
dalam perspektif yang berbeda. Ketika Copernicus (14731543 M) mengajukan teorinya tentang kesemestaan alam
dan

menemukan

bahwa

“bumi

yang

berputar

mengelilingi matahari” dan bukan sebaliknya seperti yang
diajarkan oleh agama (gereja) maka timbullah reaksi
antara ilmu dan moral (yang bersumber pada ajaran
agama) yang berkonotasi metafisik. Secara metafisik ilmu
ingin mempelajari alam sedangkan dipihak lain terdapat
keinginan agar ilmu mendasarkan

pada pernyataan-
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pernyataan nilai berasal dari agama sehingga timbullah
konflik yang bersumber pada penafsiran metafisik yang
berakumulasi pada pengadilan inkuisisi

Galileo pada

tahun 1633 M.
Vonis inkuisisi Galileo memengaruhi perkembangan
berpikir di Eropa, yang pada dasarnya mencerminkan
pertentangan antara ilmu yang ingin bebas dari nilai-nilai
di luar bidang keilmuan dan ajaran-ajaran (agama). Pada
kurun waktu itu para ilmuan berjuang untuk menegakkan
ilmu

yang

berdasarkan

penafsiran

alam

dengan

semboyan “ilmu yang bebas nilai”. Latar belakang
otonomi ilmu bebas dari ajaran agama (gereja) dan
leluasa

ilmu

dapat

mengembangkan

dirinya.

Pengembangan konsepsional yang bersifat kontemplatif
kemudian disusul dengan penerapan konsep-konsep
ilmiah

kepada

masalah-masalah

praktis.

Sehingga

Berthand Russell menyebut perkembangan ini sebagai
peralihan ilmu dari tahap kontemplasi ke manipulasi.
Dengan tahap perkembangan ilmu ini berada pada
ambang

kemajuan

karena

pikiran

manusia

tak

tertundukkan pada akhirnya ilmu menjadi suatu kekuatan
sehingga

terjadilah

dehumanisasi

tatanan hidup manusia.
ilmu

pada

hakekatnya

terhadap

seluruh

Menghadapi fakta seperti ini
mempelajari

alam

dengan

mempertanyakan yang bersifat seharusnya, untuk apa
sebenarnya

ilmu

itu

dipergunakan,

dimana

batas

wewenang penjelajahan keilmuan dan ke arah mana
perkembangan keilmuan ini diarahkan. Pertanyaan ini
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jelas bukan urgensi bagi ilmuan seperti Copernicus,
Galileo dan ilmuan seangkatannya, namun ilmuan yang
hidup dalam abad kedua puluh yang telah dua kali
mengalami perang dunia dan bayangan perang dunia
ketiga. Pertanyaan ini tidak dapat dielakkan dan untuk
menjawab pertanyaan ini maka ilmu berpaling kepada
hakekat moral.
Masalah moral dalam menghadapi ekses ilmu dan
teknologi yang bersifat

destruktif para ilmuan terbagi

dalam dua pendapat. Golongan pertama menginginkan
ilmu

netral

dari

nilai-nilai

baik

secara

ontologis,

epistemologis, maupun aksiologis.
Golongan kedua berpendapat bahwa netralitas ilmu
hanya terbatas pada metafisik keilmuan, namun dalam
penggunaannya harus berlandaskan pada moral.
Einstein pada akhir hayatnya tak dapat menemukan
agama mana yang sanggup menyembuhkan ilmu dari
kelumpuhannya dan begitu pula moral universal manakah
yang dapat mengendalikan ilmu, namun Einstein ketika
sampai pada puncak pemikirannya dan penelaahannya
terhadap alam semesta ia berkesimpulan bahwa keutuhan
ilmu merupakan integrasi rasionalisme, empirisme dan
mistis intuitif.
Perlunya penyatuan ideologi tentang ketidaknetralan
ilmu ada beberapa alasan, namun yang penting dicamkan
adalah

pesan

Einstein

pada masa akhir hayatnya

“Mengapa ilmu yang begitu indah, yang menghemat
kerja, membikin hidup lebih mudah, hanya membawa
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kebahagiaan yang sedikit sekali pada kita”. Adapun
permasalahan dari keluhan Einstein adalah pemahaman
dari pemikiran Francis Bacon yang telah berabad-abad
telah mengekang dan mereduksi nilai kemanusiaan
dengan ide “pengetahuan adalah kekuasaan”.
Dari pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa, ilmu
yang dibangun atas dasar ontologi, epistemologi dan
aksiologi haruslah berlandaskan etika sehingga ilmu itu
tidak bebas nilai.
2.

Teori tentang Nilai
Pembahasan tentang nilai akan dibicarakan tentang

nilai sesuatu, nilai perbuatan, nilai situasi, dan nilai kondisi.
Segala sesuatu kita beri nilai. Pemandangan yang indah,
akhlak anak terhadap orang tuanya dengan sopan santun,
suasana lingkungan dengan menyenangkan dan kondisi
badan dengan nilai sehat.
Ada perbedaan antara pertimbangan nilai dengan
pertimbangan fakta. Fakta berbentuk kenyataan, ia dapat
ditangkap dengan panca indra, sedang nilai hanya dapat
dihayati. Walaupun para filosof berbeda pandangan
tentang

defenisi

nilai,

namun

pada

umumnya

menganggap bahwa nilai adalah pertimbangan tentang
penghargaan.
Pertimbangan fakta dan pertimbangan nilai tidak
dapat

dipisahkan,

antara

keduanya

karena

saling

memengaruhi. Sifat-sifat benda yang dapat diamati juga
termasuk dalam penilaian. Jika fakta berubah maka
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penilaian kita berubah ini berarti pertimbangan nilai
dipengaruhi oleh fakta.
Fakta itu sebenarnya netral, tetapi manusialah yang
memberikan

nilai

kedalamannya

sehingga

ia

mengandung nilai. Karena nilai itu maka benda itu
mempunyai nilai. Namun bagaimanakah kriteria benda
atau fakta itu mempunyai nilai.
Teori tentang nilai dapat dibagi menjadi dua yaitu
nilai etika dan nilai estetika,

Etika termasuk cabang

filsafat yang membicarakan perbuatan manusia dan
memandangnya dari sudut

baik dan buruk. Adapun

cakupan dari nilai etika adalah: Adakah ukuran perbuatan
yang baik yang berlaku secara universal bagi seluruh
manusia, apakah dasar yang dipakai untuk menentukan
adanya norma-norma universal tersebut, apakah yang
dimaksud dengan pengertian baik dan buruk dalam
perbuatan manusia, apakah yang dimaksud dengan
kewajiban dan apakah implikasi suatu perbuatan baik dan
buruk.
Nilai etika diperuntukkan pada manusia saja, selain
manusia (binatang, benda, alam) tidak mengandung nilai
etika, karena itu tidak mungkin dihukum baik atau buruk,
salah atau benar. Contohnya mencuri, mencuri itu nilai
etikanya jahat. Dan orang yang melakukan itu dihukum
bersalah. Tetapi kalau kucing mengambil ikan dalam
lemari, tanpa izin tidak dihukum bersalah. Yang bersalah
adalah kita yang tidak hati-hati, tidak menutup atau
mengunci pintu lemari.
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Adapun

estetika

merupakan

nilai-nilai

berhubungan dengan kreasi seni,
pengalaman

yang

dan pengalaman-

yang berhubungan

dengan seni atau

kesenian. Kadang estetika diartikan sebagai filsafat seni
dan kadang-kadang prinsip yang berhubungan dengan
estetika dinyatakan dengan keindahan.
Syarat estetika terbatas pada lingkungannya, di
samping juga terikat dengan ukuran-ukuran etika. Etika
menuntut supaya yang bagus itu baik. Lukisan porno
dapat mengandung nilai estetika, tetapi akal sehat
menolaknya, karena tidak etika. Sehingga kadang orang
mementingkan nilai panca-indra dan mengabaikan nilai
ruhani.

Orang

hanya

mencari

nilai

nikmat

tanpa

mempersoalkan apakah ia baik atau buruk. Nilai estetika
tanpa diikat oleh ukuran etika dapat berakibat mudarat
kepada estetika, dan dapat merusak.
Menurut Randal, ada tiga interpretasi tentang hakikat
seni, yaitu:
1. Seni

sebagai

penembusan

(penetrasi)

terhadap

realisasi di samping pengalaman.
2. Seni sebagai alat untuk kesenangan, seni tidak
berhubungan dengan pengetahuan tentang alam dan
memprediksinya , tetapi manipulasi alam untuk
kepentingan kesenangan.
3. Seni sebagai ekspresi sungguh-sungguh tentang
pengalaman.
Uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa
penilaian baik dan buruk terletak pada manusia
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itu

sendiri. Namun dalam Islam penilaian baik dan buruknya
sesuatu mempunyai nilai yang universal yaitu al-Qur'an
dan hadits.

LATIHAN SOAL
1. Jelaskan secara ringkas apa itu sistematika
filsafat pendidikan!
2. Jelaskan konsep ontologi, epistimologi, dan
aksiologi filsafat beserta contohnya!
3. Bagaimana cara menghubungkan ketiga asas
tersebut menjadi sistematika yang benar?
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BAB III
ALIRAN FILSAFAT PENDIDIKAN
TUJUAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa mampu memahami
aliran progresivisme, konstruktivisme,
dan humanistik dalam filsafat
pendidikan.

A. Progresivisme
Dalam pandangan Progresivisme, manusia harus
selalu maju (progress) bertindak konstruktif, inovatif,
reformatif, aktif dan dinamis. Sebab manusia mempunyai
naluri

selalu

menginginkan

perubahan-perubahan.

Menurut Imam Barnadib, Progresivisme menghendaki
pendidikan yang progresif (maju), semua itu dilakukan
oleh

pendidikan

agar

manusia

dapat

mengalami

kemajuan (Progress), sehingga orang akan bertindak
dengan intelegensinya sesuai dengan tuntutan dan
lingkungan.
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Aliran Progresivisme didirikan pada tahun 1918,
muncul dan berkembang pada permulaan abad XX di
Amerika Serikat. Aliran

Progresivisme lahir sebagai

pembaharu dalam dunia filsafat pendidikan terutama
sebagai lawan terhadap kebijakan-kebijakan konvensional
yang diwarisi dari abad XIX. Pencetus aliran filsafat
Progresivisme yang populer adalah Jhon Dewey. Aliran
filsafat Progresivisme bermuara pada aliran filsafat
pragmativisme yang diperkenalkan oleh William James
dan Jhon dewey yang menitik beratkan pada manfaat
praktis.
Dalam banyak hal, Progresivisme identik dengan
pragmativisme. Filsafat Progresivisme dipengaruhi oleh
ide-ide filsafat pragmativisme yang telah memberikan
konsep-konsep dasar dengan asas yang utama, bahwa
manusia bisa survive menghadapi semua tantangan hidup,
manusia harus pragmatis dalam memandang kehidupan.
Pertumbuhan masyarakat maju melahirkan kelompokkelompok masyarakat yang mandiri. Hal ini didorong oleh
fitrah

manusia

yang

membutuhkan

pengakuan

(recognition) atas kehadirannya di tengah masyarakat.
Semakin

besar

pembangunan,

kompleksitas
semakin

kuat

masyarakat
hasrat

akibat

memperoleh

pengakuan terhadap kehadiran diri sebagai anggota
masyarakat.
Apabila masyarakat diberi kebebasan sepenuhnya
untuk mengaktualisasikan dirinya dalam mewujudkan
aspirasinya secara mandiri, maka timbullah kekuatan
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besar dalam masyarakat untuk membangun. Karena itu,
kebebasan masyarakat untuk mengaktulisasikan diri dan
mewujudkan aspirasinya merupakan prasarat pokok bagi
perkembangan

masyarakat

maju

atau

modern.

Pendidikan merupakan proses budaya, karena itu ia
tumbuh dan berkembang dalam alur kebudayaan setiap
masyarakat dan sering bersumber pada agama dan tradisi
yang dianut oleh masyarakat sehingga kehadirannya
mempunyai akar yang kuat pada budaya masyarakat.
Pendidikan menjadi modal dasar untuk membina dan
mengembangkan karakter serta perilaku manusia di
dalam menata hidup dan kehidupannya.
Dengan demikian pendidikan merupakan proses
budaya, karena ia tumbuh dan berkembang dalam alur
kebudayaan setiap masyarakat dan sering bersumber
pada agama dan tradisi yang dianut oleh masyarakat
sehingga kehadirannya mempunyai akar yang kuat pada
budaya

masyarakat.

merupakan

modal

Oleh

karena

dasar

untuk

itu,

pendidikan

membina

dan

mengembangkan karakter serta perilaku manusia di
dalam menata hidup dan kehidupannya. Kecenderungan
perkembangan lingkungan di masa mendatang perlu
dianalisis secara mantap, tepat dan cepat, pengaruh
lingkungan tersebut dapat menimbulkan tantangan dan
kendala, akan tetapi sekaligus dapat dimanfaatkan juga
sebagai peluang. Oleh karena globalisasi sarat dengan
perubahan yang cepat dan radikal diberbagai aspek
kehidupan
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maka

untuk

menjaga

dan

memelihara human survival globalisasi perlu dikendalikan
dan dimanfaatkan, karena manusia sebagai pencipta
globalisasi yang harus dikendalikannya.

Bertolak dari

pemikiran di atas, upaya untuk menciptakan manusia
yang bersumber daya unggul diperlukan prasarat utama
yaitu terciptanya kualitas sumber daya manusia yang
memiliki keseimbangan penguasaan ilmu pengetahuan
dan teknologi serta taqwa kepada Allah SWT. Pendidikan
Islam merupakan bagian integral dari pendidikan nasional,
hal tersebut dijelaskan dalam UU tentang Sistem
Pendidikan Nasional pasal 33 ayat 2 bahwa “kurikulum
pendidikan dasar dan menengah wajib memuat antara
lain

pendidikan

agama”,

termasuk

salah

satunya

pendidikan agama Islam. Pendidikan Islam dilaksanakan
untuk mengembangkan potensi keimanan dan ketaqwaan
kepada Allah SWT serta membentuk akhlak yang mulia.
Menurut Daradjat bahwa pendidikan Islam adalah usaha
yang secara sadar dilakukan guru untuk mempengaruhi
siswa dalam rangka pembentukan manusia beragama.
Sedangkan lebih khusus pengertian pendidikan agama
Islam yang diungkapkan oleh Puskur Balitbang Depdiknas
upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta
didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga
mengimani, bertaqwa,

dan

berakhlak mulia

dalam

menjalankan ajaran agama Islam dari sumber utamanya
kitab suci Al-Qur'an dan Hadits, melalui kegiatan
bimbingan, pengajaran dan latihan, serta penggunaan
pengalaman.
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Dalam

dunia

pendidikan

progresivisme

telah

memberikan sumbangan yang besar, aliran ini telah
meletakkan dasar-dasar kemerdekaan dan kebebasan
kepada peserta didik. Peserta didik diberikan kebebasan
baik

secara

fisik

mengembangkan

maupun
bakat

cara

dan

berpikir,

untuk

kemampuan

yang

terpendam dalam diri peserta didik tanpa terhambat oleh
rintangan yang dibuat oleh orang lain. Oleh karena itu
progresivisme tidak menyetujui pendidikan yang bersifat
otoriter.
Aliran ini memandang bahwa peserta didik yang
berkaitan dengan akal dan kecerdasan, hal itu ditunjukkan
dengan fakta bahwa manusia mempunyai kelebihan
apabila dibandingkan dengan makhluk lain. Manusia
memiliki

sifat

dinamis

kecerdasannya

sebagai

memecahkan

masalah.

progresivisme

ini

dan

kreatif didukung oleh

bekal
Oleh

menghadapi
karena

menempatkan

itu,

manusia

dan
aliran

sebagai

makhluk biologis yang utuh dan menghormati harkat dan
martabat manusia sebagai pelaku hidup.
Kurikulum sebagai jantung pendidikan tidak saja
dimaknai sebagai seperangkat rangkaian mata pelajaran
yang ditawarkan sebagai guide dalam sebuah program
pendidikan di sekolah tetapi sesungguhnya kurikulum
mengandung arti lebih luas sehingga banyak pakar
memaknai kurikulum dengan titik tekan yang berbeda.
Crow dan Crow menjelaskan kurikulum dengan rencana
pelajaran,
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pengajaran

yang isinya

sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis,
sebagai syarat untuk menyelesaikan suatu progam
pendidikan

tertentu.

Sedangkan

menurut

Abdullah

kurikulum adalah rencana belajar murid, yaitu sejumlah
mata pelajaran yang disiapkan secara sistematik dan
koordinatif dalam rangka mencapai tujuan pendidikan
yang ditetapkan.
Dalam bidang kurikulum progresivisme menghendaki
kurikulum yang bersifat luwes dan terbuka. Kurikulum
dapat dirubah dan dibentuk, dikembangkan sesuai
dengan perkembangan zaman dan Iptek. Hal ini sejalan
dengan kenyataan sejarah yang menunjukkan adanya
perkembangan dan perubahan kurikulum di Indonesia,
yang dimulai dari Rencana Pembelajaran pada tahun 1947,
Kurikulum tahun 1975, Kurikulum tahun 1984, kurikulum
tahun 1994, kurikulum tahun 2004 (KBK) dan Kurikulum
2006 (KTSP) dan kurikulum tahun 2013 yang belum
dilaksanakan menyeluruh karena masih banyak problem
dan kajian yang mendalam terlebih dalam masalah
evaluasi dan lainya.
Dalam kurikulum pendidikan aliran progresivisme ini
menghendaki lembaga pendidikan memiliki kurikulum
yang bersifat fleksibel, dinamis, tidak kaku, tidak terkait
dengan doktrin-doktrin tertentu, bersifat terbuka, memilki
relevansi

dengan

prinsip-prinsip

kurikulum

pendidikan.

Salah

satu

pengembangan
dari

prinsip

pengembangan kurikulum dikembangkan atas dasar
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kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
agar dapat berkembang secara dinamis.
Dalam konteks model pengembangan kurikulum
pendidikan, terdapat komponen-komponen yang saling
terkait secara sistemik, yakni

komponen kompetensi,

materi, metode dan juga evaluasi. Materi pelajaran
memerlukan metode, tehnik, dan strategi pembelajaran,
untuk mencapai kompetensi. Strategi pembelajaran
berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan dalam
rangka

pencapaian

tujuan

pendidikan.

Strategi

pembelajaran sangat tergantung pada tujuan dan materi
kurikulum. Untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran
sangat

diperlukan

evaluasi.

Evaluasi

merupakan

komponen untuk melihat efektifitas pencapaian tujuan
pembelajaran. Dalam konteks kurikulum evaluasi dapat
berfungsi untuk mengetahui pencapaian tujuan yang
telah ditetapkan dan dapat pula digunakan sebagai
umpan balik dalam perbaikan strategi yang telah
ditetapkan, sehingga tujuan dari pendidikan benar-benar
tercapai sebagaimana yang telah ditentukan.
Dari berbagai pandangan tersebut di atas dapat
disimpulkan

bahwa

sesungguhnya

pengembangan

kurikulum pendidikan progresivisme menekankan pada
how to think (bagaimana berpikir), how to do (bagaimana
bekerja), bukan what to think dan what to do artinya lebih
menekankan dan mengutamakan metode dari pada
materi.

Tujuannya

adalah

memberikan

individu

kemampuan yang memungkinkannya untuk berinteraksi
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dengan lingkungan sekitar yang selalu berubah. Dengan
menekankan pada aspek metodologi kurikulum yang
disusun berdasar landasan filosofi progresivisme akan
dapat menyesuaikan situasi dan kondisi, luwes atau
fleksibel dalam menghadapi perubahan, serta familier
terhadap masa kini.
Progresivisme memandang masa lalu sebagai cermin
untuk memahami masa kini dan masa kini sebagai
landasan bagi masa mendatang.
B. Konstruktivisme
Salah satu tokoh yang disebut-sebut sebagai pelopor
konstruktivisme adalah Jean Piaget. Dia adalah seorang
psikolog kelahiran Nauchatel Swiss pada tanggal 9
agustus 1896 di Swiss. Ayahnya, Athur Piaget, adalah
seorang Profesor sastra abad pertengahan. Tahun 1918
Jean Piaget mengambil program Doktor dalam bidang
ilmu pengetahuan alam di Universitas Neuchatel. Pada
tahun 1921 Jean Piaget menjadi guru besar dalam
Psikologi dan Filsafat Ilmu. Tahun 1955 mendirikan
International Center of Genetic Epistimology, yaitu studi
tentang bagaimana seorang anak memperoleh dan
memodifikasi ide-ide abstrak seperti ruang, waktu, gaya
dan lainnya. Teori ini yang sangat dikenal dengan teori
perkembangan mental. Selama hidupnya Jean Piaget
telah menulis lebih dari 60 buku dan ratusan artikel.
Piaget meninggal di Janewa Swiss pada tanggal 16
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September 1980. Konstruktivisme yang dikembangkan
Jean Piaget dalam bidang pendidikan dikenal dengan
nama

kontruktivisme

kognitif

atau

personal

contructivisme. Jean Piaget menyakini bahwa belajar akan
lebih

berhasil

apabila

perkembangan

kognitif

konstruktivisme

adalah

menekankan

bahwa

disesuaikan
peserta
satu

aliran

pengetahuan

dengan

tahap

didik.

Aliran

filsafat

adalah

yang

kontruksi

(bentukan). Pengetahuan bukanlah suatu tiruan dari
kenyataan (realitas), pengetahuan merupakan akibat dari
suatu konstruksi kognitif melalui kegiatan seseorang.
Seseorang dapat membentuk skema, kategori, konsep
dan

struktur

pengetahuan

yang

diperlukan

untuk

pengetahuan. Proses pembentukan ini berjalan terus
menerus dan setiap kali akan mengadakan reorganisasi
karena adanya suatu pemahaman yang baru. Sejak kecil
anak sudah memiliki struktur kognitif tersendiri yang
kemudian dinamakan skema (schema). Skema adalah
suatu struktur mental atau kognitif yang memungkinkan
seseorang

secara

intelektual

beradaptasi

dan

mengkoordinasi lingkungan sekitarnya. Skema adalah
hasil kesimpulan atau bentukan mental, konstruksi
hipotesis, seperti intelektual, kreativitas, kemampuan dan
naluri. Skema dapat terbentuk karena pengalaman, proses
penyempurnaan skema melalui proses asimilasi dan
akomodasi. Asimilasi adalah mengintegrasikan persepsi,
konsep, atau pengalaman baru ke dalam suatu pola yang
sudah ada dalam pikiran, atau penyerapan informasi baru
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dalam pikiran. Sedangkan, akomodasi adalah membentuk
skema baru yang sesuai dengan rangsangan baru, atau
menyusun

kembali struktur pikiran

karena

adanya

informasi baru, sehingga informasi tersebut mempunyai
tempat. Asimilasi dan akomodasi terbentuk berkat
pengalaman siswa.
Dalam pandangan konstruktivisme, belajar adalah
kegiatan aktif dimana peserta didik membangun sendiri
pengetahuannya. Peserta didik mencari sendiri makna
yang dipelajari. Hal ini merupakan proses menyesuaikan
konsep dan ide-ide baru dengan kerangka berpikir yang
telah ada dalam pikiran siswa. Siswa harus punya
pengalaman dengan membuat hipotesis, memecahkan
persoalan,

mencari

mengadakan

refleksi,

mengekspresikan

jawaban,

menggambarkan,

mengungkapkan

gagasan,

dan

pertanyaan,

lain-lain

untuk

membentuk konstruktif yang baru. Belajar, menurut teori
belajar konstruktivistik bukanlah sekedar menghafal, akan
tetapi

proses

mengkonstruksi

pengetahuan

melalui

pengalaman. Pengetahuan bukanlah hasil “pemberian”
dari orang lain seperti guru, akan tetapi hasil dari proses
mengkonstruksi

yang

dilakukan

setiap

individu.

Pengetahuan hasil dari “pemberian” tidak akan bermakna.
Adapun pengetahuan yang diperoleh melalui proses
mengkonstruksi pengetahuan itu oleh setiap individu
akan memberikan makna mendalam atau lebih dikuasai
dan lebih lama tersimpan/diingat dalam setiap individu.
Filsafat Pendidikan

57

Teori konstruktivisme berpandangan bahwa dalam
proses belajar, siswa yang harus mendapat penekanan.
Siswa

yang

harus

aktif

dalam

mengembangkan

pengetahuan, bukan guru atau orang lain. Kreativitas dan
keaktifan siswa membantu siswa menjadi orang yang
kritis menganalisis suatu hal karena siswa berpikir dan
bukan meniru saja.
Mengajar

dalam

pandangan

konstruktivisme

bukanlah mentransfer pengetahuan dari orang yang
sudah tahu (guru) kepada orang yang belum tahu (siswa),
melainkan

membantu

mengkonstruksi

seseorang

sendiri

agar

dapat

pengetahuannya

lewat

kegiatannya terhadap fenomena dan objek yang ingin
diketahui.

Oleh

karena

itu

menurut

prinsip

konstruktivisme guru berperan sebagai mediator dan
fasilisator yang membantu agar proses belajar murid
berjalan dengan baik. Pendekatan ada pada siswa yang
belajar, dan bukan pada guru yang mengajar. Penekanan
pada siswa ini yang belakangan melahirkan konsep
learning centered yaitu pembelajaran yang berpusat pada
siswa. Tugas guru dalam proses ini adalah merangsang
pemikiran, menciptakan persoalan, membiarkan murid
mengungkapkan gagasan dan konsepnya.

Menurut

Peodjiadi implikasi dari teori belajar konstruktivisme
dalam pendidikan anak adalah sebagai berikut: (1) tujuan
pendidikan menurut teori belajar konstruktivisme adalah
menghasilkan

individu

atau

anak

yang

memiliki

kemampuan berfikir untuk menyelesaikan setiap persolan
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yang dihadapi, (2) kurikulum dirancang sedemikian rupa
sehingga

terjadi

situasi

yang

memungkinkan

pengetahuan dan ketrampilan dapat dikonstruksi oleh
peserta didik. Selain itu, latihan memecahkan masalah
seringkali dilakukan melalui belajar kelompok dengan
menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari, dan
(3) peserta didik diharapkan selalu aktif dan dapat
menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya.
Prinsip-prinsip

yang

sering

diadopsi

dari

konstruktivisme antara lain: (1) pengetahuan dibangun
oleh siswa sendiri secara aktif, (2) tekanan dalam proses
belajar

terletak

pada

siswa,

(3)

mengajar

adalah

membantu siswa belajar, (4) tekanan dalam proses belajar
lebih pada proses bukan pada hasil, (5) kurikulum
menekankan partisipasi siswa, dan (6) guru adalah
fasilisator.

Prinsip

tersebut

banyak

diambil

untuk

membuat perencanaan proses belajar mengajar yang
sesuai, pembaruan kurikulum, perencanaan program
persiapan guru, dan untuk mengevaluasi praktek belajar
mengajar.

Pengembangan

Kurikulum

Pendidikan

merupakan kurikulum yang berorientasi pada standar
kompetensi.
kompetensi

Kurikulum
menuntut

yang
praktik

berorientasi

pada

pembelajaran

yang

konstruktif, bermakna (fungsional) bagi peserta didik,
berpusat pada siswa, mementingkan segala kecakapan
hidup, mementingkan kemampuan riil yang terwujud
dalam pengetahuan, sikap, dan perilaku hidup secara
nyata, dalam bentuk untuk kerja sesungguhnya, dengan
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penilaian otentik yang memanfaatkan berbagai cara
penilaian, mementingkan proses dan hasil.
Salah satu prinsip dalam pelaksanaan pengembangan
kurikulum pendidikan yaitu didasarkan pada potensi,
perkembangan

dan

kondisi

peserta

didik

untuk

menguasai kompetensi dalam dirinya. Oleh karena itu
peserta didik harus mendapatkan pelayanan pendidikan
yang bermutu, serta memperoleh kesempatan untuk
mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis dan
menyenangkan. Prinsip ini merupakan bagian spirit
konstruktivisme

yang

lebih

memfokuskan

pada

kesuksesan siswa dalam mengorganisasikan pengalaman
siswa. Bukan kepatuhan siswa dalam refleksi atas apa
yang telah diperintahkan dan dilakukan oleh guru.
Dengan kata lain, siswa lebih diutamakan untuk
mengkonstruksi sendiri pengetahuan mereka melalui
asimilasi

dan

akomodasi.

Guru

berfungsi

sebagai

mediator, fasilisator, dan teman yang membuat situasi
yang kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan
pada diri peserta didik.
terhadap
yang

Implikasi konstruktivisme

pengembangan kurikulum pendidikan Islam

berkaitan

dengan

pembelajaran,

berdasarkan

pemikiran konstruktivisme personal dan sosial. Implikasi
itu antara lain sebagai berikut: (1)

Kaum konstruktivis

personal berpendapat bahwa pengetahuan diperoleh
melalui

konstruksi

individual

dengan

melakukan

pemaknaan terhadap realitas yang dihadapi dan bukan
lewat akumulasi informasi. Implikasinya dalam proses
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pembelajaran adalah bahwa pendidik tidak dapat secara
langsung memberikan informasi, melainkan proses belajar
hanya akan terjadi bila peserta didik berhadapan
langsung

dengan

realitas

atau

objek

tertentu.

Pengetahuan diperoleh oleh peserta didik atas dasar
proses transformasi struktur kognitif tersebut. Dengan
demikian tugas pendidik dalam proses pembelajaran
adalah menyediakan objek pengetahuan secara konkret,
mengajukan

pertanyaan-pertanyaan

sesuai

dengan

pengalaman peserta didik atau memberikan pengalamanpengalaman hidup konkret (nilai-nilai, tingkah laku, sikap)
untuk dijadikan objek pemaknaan; (2) Kaum konstruktivis
berpendapat bahwa pengetahuan dibentuk dalam diri
individu atas dasar struktur kognitif

yang telah

dimilikinya, hal ini berimplikasi pada proses belajar yang
menekankan aktivitas personal peserta didik. Agar proses
belajar dapat berjalan lancar maka pendidik dituntut
untuk mengenali secara cermat tingkat perkembangan
kognitif

peserta

didik.

Atas

dasar

pemahamannya

pendidik merancang pengalaman belajar yang dapat
merangsang

struktur

kognitif anak

berinteraksi

membentuk

untuk

pengetahuan

berpikir,

yang

baru.

Pengalaman yang disajikan tidak boleh terlalu jauh dari
pengetahuan peserta didik tetapi juga jangan sama
seperti yang telah dimilikinya. Pengalaman sedapat
mungkin berada di ambang batas antara pengetahuan
yang sudah diketahui dan pengetahuan yang belum
diketahui sebagai zone of proximal development of
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knowledge. Kurikulum adalah niat dan harapan yang
dituangkan

dalam

bentuk

rencana

atau

program

pendidikan untuk dilaksanakan oleh guru di sekolah.
Kurikulum merupakan salah satu alat untuk membina dan
mengembangkan siswa menjadi manusia yang beriman
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi
warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Bagi

kaum

konstruktivis,

mengkonstruksi pengetahuan.

belajar

adalah

Proses

proses

konstruksi itu

dilakukan secara pribadi dan sosial. Proses ini adalah
proses aktif, sedangkan mengajar bukanlah memindahkan
pengetahuan dari guru ke siswa, melainkan suatu
kegiatan yang memungkinkan siswa membangun sendiri
pengetahuannya. Mengajar berarti partisipasi dengan
siswa dalam membentuk pengetahuan, membuat makna,
mencari kejelasan, dan bersikap kritis. Jadi mengajar
adalah suatu bentuk belajar sendiri. Konstruktivisme
dalam pembelajaran mempengaruhi dari pembentukan
kurikulum, perencanaan, pelaksanaan, penilaian hingga
evaluasi pembelajaran. Konstruktivisme sangat menitik
beratkan tentang apa, dan bagaimana peserta didik
mengetahui pengetahuan. Peserta didik akan melakukan
rekonstruksi

pengetahuan

mendapatkan

pengetahuan

interaksi

dengan

mementingkan

sebelumnya
baru

lingkungan
proses,

yang

setelah
merupakan

belajarnya.

Selain

konstruktivisme

juga

mementingkan hasil yang didapatkan oleh peserta didik.
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C. Humanistik
Aliran humanistik muncul pada pertengahan abad 20
sebagai reaksi teori psikodinamika dan behavioristik.
Teori psikodinamika yang dipelopori oleh Sigmund Freud
yang berupaya menjelakan hakekat dan perkembangan
tingkah laku kepribadian. Model psikodinamika yang di
ajukan Freud disebut dengan Teori Psikoanalisis (analytic
theory). Menurut

teori ini tingkah laku manusia

merupakan hasil tenaga yang beroperasi di dalam pikiran
yang sering tanpa disadari oleh individu. Freud menyakini
bahwa tingkah laku manusia lebih ditentukan dan
dikontrol oleh kekuatan psikologi yang tidak disadarinya.
Tingkah laku manusia lebih ditentukan dan dikontrol oleh
kekuatan psikologis, naluri irasional (terutama naluri
menyerang dan naluri sex) yang sudah ada sejak awal
setiap individu. Sedangkan behavioristik merupakan aliran
dalam

pemahaman

dikembangkan

oleh

tingkah
Jhon

laku
B.

manusia

Watson.

yang

Perspektif

behavioristik berfokus pada peran dari belajar dalam
menjelaskan tingah laku manusia. Asumsi dasar mengenai
tingkah laku manusia menurut teori ini, bahwa tingkah
laku manusia sepenuhnya ditentukan oleh aturan-aturan,
bisa diramalkan, dan juga bisa dikendalikan.
Salah satu tokoh aliran humanistik terkenal adalah
Abraham Harold Maslow (1908-1970). Maslow dikenal
sebagai pelopor aliran psikologi humanistik. Maslow
percaya bahwa manusia tergerak untuk memahami dan
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menerima dirinya sebisa mungkin. Teorinya yang sangat
terkenal sampai dengan hari ini adalah teori tentang
Hierarchy

of

Need

(Hirarki

menggunakan

piramida

memvisualisasi

gagasannya

Kebutuhan).

sebagai

Maslow

peraga

mengenai

untuk

teori

hirarki

kebutuhan
Dalam teori hirarki kebutuhan, Maslow menyebutkan
ada lima jenis kebutuhan dasar manusia secara berjenjang
dan bertingkat mulai dari yang paling rendah (bersifat
dasar/fisiologis) sampai yang paling tinggi (aktualisasi
diri). Pada tingkat paling bawah terletak kebutuhankebutuhan fisiologis (physiological needs), tingkat kedua
terdapat kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan
(need for self-security and security), tingkat ketiga
mencerminkan kebutuhan yang digolongkan dalam
kelompok kasih sayang (need for love and belongingness),
tingkat

keempat

mencerminkan

kebutuhan

atas

penghargaan diri (need for self-system), sedangkan
tingkat kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri (need for
self actualization)
Kebutuhan-kebutuhan itu merupakan inti kodrat
manusia, sebagaimana kebutuhan peserta didik juga tidak
jauh berbeda dengan kebutuhan manusia pada umumnya.
Oleh karena itu dalam proses pembelajaran, guru harus
mengenal dan memahami jenis dan tingkat kebutuhan
peserta

didiknya,

memenuhi

sehingga

dapat

kebutuhan-kebutuhan

membantu

berbagai

dan

aktivitas

kependidikan, terutama aktivitas pembelajaran. Dengan
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mengenal kebutuhan-kebutuhan peserta didik, guru
dapat memberikan pelajaran setepat mungkin sesuai
dengan

kebutuhan

pernyataan Freire
pendidikan

adalah

peserta

didiknya.

Mengutip

yang menyatakan bahwa, sejatinya
proses

pemanusiaan

manusia.

Pendidikan idealnya harus membantu peserta didik
tumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang
lebih manusiawi, berguna dan berpengaruh di dalam
masyarakatnya, bertanggung jawab, bersifat proaktif dan
kooperatif serta mengembangkan potensi yang ada.
Dalam konteks humanisme, pendidik harus mendorong
peserta didiknya untuk mencapai keberhasilan dan
prestasi yang tinggi, serta memberikan penghargaan atas
prestasi yang tinggi, memberikan penghargaan atas
prestasi yang mereka capai, betapapun kecilnya, baik
berupa ungkapan verbal maupun melalui ungkapan nonverbal.

LATIHAN SOAL
1. Jelaskan aliran progresivisme dalam filsafat pendidikan!
2. Jelaskan aliran konstruktivisme dalam filsafat
pendidikan!
3. Jelaskan aliran humanistik dalam filsafat pendidikan!
4. Aliran mana yang paling baik diterapkan untuk
pendidikan di Indonesia? Jelaskan alasannya!
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BAB IV
PERANAN FILSAFAT
PENDIDIKAN
TUJUAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa mampu memahami
konsep ilmu pendidikan, peranan
filsafat dalam perencanaan program
pendidikan, dan penerapan filsafat
pendidikan di sekolah..

A. Konsep Ilmu Pendidikan
Lenzen meninjau ilmu dari segi morfologis atau
bentuk substansinya, sebagai pengetahuan sistematis
yang dihasilkan dari kegiatan kritis yang tertuju pada
penemuan. Ditinjau dari substansi atau isinya, ilmu
pendidikan merupakan sebuah sistem pengetahuan
tentang pendidikan yang diperoleh melalui riset. Dengan
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singkat dapat dikatakan bahwa organisasi isi ilmu
pendidikan, sebagai sebuah sistem konsep terbentuk dari
unsur-unsur yang berupa konsep tentang variabelvariabel pendidikan dan bagian-bagian yang berupa
skema konseptual tentang komponen pendidikan.
Model-model teoretis adalah seperangkat konsepkonsep yang saling berkaitan erat yang membentuk
sebuah pandangan tentang kehidupan. Dengan demikian,
berkembanglah berbagai teori substansif tentang metode
mengajar. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:
1. metode ceramah dari kaum Sofis,
2. metode dialektik dari Socrates,
3. metode scholastisism,
4. metode pengamatan alami, dan
5. metode

langkah-langkah

formal

mengajar

dari

Herbart.
Sebuah teori pendidikan adalah sebuah pandangan
atau serangkaian pendapat ihwal pendidikan yang
disajikan dalam bentuk sebuah sistem konsep. Apabila
ditinjau dari segi keluasannya, menurut TW Moore, teori
pendidikan dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu
teori-teori umum pendidikan dan teori-teori khusus
pendidikan. Apabila ditinjau dari segi tujuan penyajiannya,
teori-teori pendidikan dapat dibedakan dalam dua
kelompok juga, yaitu teori-teori pendidikan preskriptif
dan teori-teori pendidikan deskriptif.
Setiap filsafat pendidikan bertujuan mengemukakan
sebuah sistem konsep keseluruhan ihwal pendidikan yang
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terbaik menurut pandangan atau aliran tertentu. Setiap
cabang ilmu pendidikan bertujuan menggambarkan apa
adanya keadaan empirik sebuah aspek yang menjadi
ihwal

pendidikan

secara

sistematis

dan

cermat

argumentatif.
Status Ilmu Pendidikan
Konsep-konsep pendidikan yang menjadi unsur isi
ilmu pendidikan mempunyai dua fungsi. Informasi adalah
sekelompok konsep yang berfungsi menggambarkan atau
menyimpulkan

fakta

tentang

gejala-gejala

yang

berkenaan dengan ihwal pendidikan. Herbert Spencer
sebagai filosof, bukan saja sebagai seorang filosof ilmu,
tetapi juga sebagai seorang filosof pendidikan. Spencer
membedakan pengetahuan manusia dalam tiga tingkatan,
yaitu pengetahuan umum, pengetahuan yang tersusun
rapi, dan pengetahuan yang tersusun rapi secara lengkap
menjadi sebuah sistem yang komprehensif. Konsepkonsep pendidikan yang dipaparkan

oleh Spencer

bukanlah sebuah ilmu, tetapi sebuah filsafat pendidikan
yang bertumpu pada pandangan naturalisme positivistik
atau naturalisme berdasarkan ilmu.
Oleh

karena

itu,

fungsi

pendidikan

adalah

mempersiapkan setiap individu untuk dapat hidup
sempurna, melalui pendidikan intelektual, moral, dan
jasmani dengan cara menguasai ilmu tentang hidup.
Pertanyaan tentang cara mengajar yang benar harus
dipertimbangkan berdasarkan penilaian dari pendidik-
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pendidik yang sangat cakap dan terkemuka. Studi
tentang metode dalam mengajar merupakan studi
tentang cara yang terbaik dalam melakukan apa yang
harus dilakukan dengan cara tertentu. Penggunaan
metode dalam mengajar harus dilihat bahwa mata
pelajaran yang diajarkan terwujud dalam pengalaman
siswa.
Metode pendidikan tidak hanya didasarkan pada
psikologi, tetapi ditetapkan berdasarkan sekelompok
cabang ilmu yang berkaitan. Ilmu pendidikan perlu
menjadi ilmu yang otonom dan tidak hanya sebagai ilmu
terapan dari berbagai cabang ilmu. Ada beberapa
pelajaran yang dapat dipetik dari pembahasan tentang
status ilmu pendidikan ditinjau dari klasifikasi-klasifikasi
ilmu dari Aristoteles, Francis Bacon, August Comte,
Herbert Spencer, dan Horne. Ilmu pendidikan tidak
tercantum secara tersurat dalam kelima klasifikasi ilmu.
Hal ini memberi pelajaran lebih lanjut bahwa status
keilmuan ilmu pendidikan kurang jelas.
Untuk memahami pendidikan dengan baik diperlukan
banyak ilmu bantu yang harus dikuasai. Ilmu-ilmu bantu
tersebut adalah ilmu-ilmu tentang manusia, tidak hanya
terbatas pada ilmu psikologi. Ilmu-ilmu bantu tersebut
mencakup pula cabang-cabang ilmu seperti biologi
manusia, fisiologi manusia, sosiologi, antropologi, dan
sebagainya. Sehubungan dengan hal ini, Brubacher
menyarankan bahwa setiap orang yang bekerja secara
profesional dalam bidang pendidikan harus menguasai
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aspek-aspek sosiologis, psikologis, historis, dan filosofis
dari profesi pendidikan. Sedangkan Horne menyarankan
lebih luas lagi, yaitu aspek tubuh dan jiwa dari manusia
yang dididik, yang mencakup fisiologi, psikologi, logika,
estetika, etika, dan sosiologi.
B. Peranan dalam Perencanaan Program Pendidikan
Filsafat termasuk juga filsafat pendidikan, juga
mempunyai fungsi untuk memberikan petunjuk dan arah
dalam pengembangan teori-teori pendidikan menjadi
ilmu

pendidikan

atau

paedagogik.

Suatu

praktek

kependidikan yang didasarkan dan diarahkan oleh suatu
filsafat pendidikan tertentu, akan menghasilkan dan
menimbulkan

bentuk-bentuk

dan

gejala-gejala

kependidikan yang tertentu pula. Hal ini adalah data-data
kependidikan yang ada dalam suatu masyarakat tertentu.
Analisa filsafat berusaha untuk menganalisa dan
memberikan

arti

terhadap

data-data

kependidikan

tersebut, dan untuk selanjutnya menyimpulkan serta
dapat disusun teori-teori pendidikan yang realistis dan
selanjutnya

akan

berkembanglah

ilmu

pendidikan

(paedagogik). Filsafat, juga berfungsi memberikan arah
agar teori pendidikan yang telah dikembangkan oleh para
ahlinya, yang berdasarkan dan menurut pandangan dan
aliran filsafat tertentu, mempunyai relevansi dengan
kehidupan nyata. Artinya mengarahkan agar teori-teori
dan
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pendidikan

yang

telah

dikembangkan tersebut bisa diterapkan dalam praktek
kependidikan sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan
hidup yang juga berkembang dalam masyarakat.
Di samping itu merupakan kenyataan bahwa setiap
masyarakat hidup dengan pandangan filsafat hidupnya
sendiri-sendiri yang berbeda antara satu dengan yang
lainnya,

dan

dengan

sendirinya

akan

menyangkut

kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Di sinilah letak fungsi
filsafat dan filsafat pendidikan dalam memilih dan
mengarahkan teori-teori pendidikan dan kalau perlu juga
merevisi teori pendidikan tersebut, yang sesuai dan
relevan dengan kebutuhan, tujuan dan pandangan hidup
dari masyarakat.
Peranan pendidikan di dalam kehidupan manusia,
lebih-lebih dalam zaman modern ini diakui sebagai
sesuatu

kekuatan

yang

menentukan

prestasi

dan

produktivitas seseorang. Tidak ada suatu fungsi dan
jabatan di dalam masyarakat tanpa melalui proses
pendidikan. Seluruh aspek kehidupan memerlukan proses
pendidikan dalam arti demikian, terutama berlangsung di
dalam dan oleh lembaga-lembaga pendidikan formal
(sekolah, universitas). Akan tetapi scope pendidikan lebih
dari padanya hanya pendidikan formal itu. Di dalam
masyarakat keseluruhan terjadi pula proses pendidikan
kembangan kepribadian manusia. Proses pendidikan yang
berlangsung di dalam kehidupan sosial yang disebut
pendidikan informal ini, bahkan berlangsung sepanjang
kehidupan manusia.
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Meskipun pengaruh pendidikan informal ini tak
terukur dalam perkembangan pribadi, tapi tetap diakui
adanya. Secara sederhana misalnya, orang yang tak
pernah mengalami pendidikan formal, mereka yang buta
huruf,

namun

mereka

tetap

dapat

hidup

dan

melaksanakan fungsi-fungi sosial yang sederhana. Alam
dan lingkungan sosial serta kondisi dan kebutuhan hidup
telah

mendidik

mereka.

Akan

tatapi,

yang paling

diharapkan ialah pendidikan formal yang relatif baik,
dilengkapi dengan suasana pendidikan informal yang
relatif baik pula. Ini ternyata dari usaha pemerintah,
pendidik dan para orang tua untuk membina masyarakat
keseluruhan sebagai satu kehidupan yang sehat lahir dan
batin. Sebab, krisis apapun yang terjadi di dalam
masyarakat akan berpengaruh negatif bagi manusia,
terutama anak-anak, genarasi muda.
Peranan
memberikan

filsafat

pendidikan

inspirasi,

yakni

itu

sendiri

adalah

menyatakan

tujuan

pendidikan negara bagi masyarakat, memberikan arah
yang jelas dan tepat dengan mengajukan pertanyaan
tentang kebijakan pendidikan dan praktik di lapangan
dengan menggunakan rambu-rambu dari teori pendidik.
Seorang guru perlu menguasai konsep-konsep yang akan
dikaji serta pedagogi atau ilmu dan seni mengajar materi
subyek terkait, agar tidak terjadi salah konsep atau
miskonsepsi pada diri peserta didik. Hubungan antara
filsafat dan ilmu, suatu ilmu baru muncul setelah terjadi
pengkajian dalam filsafat. Filsafat merupakan tempat
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berpijak bagi kegiatan pembentukan ilmu itu. Karena itu
filsafat dikatakan sebagai induk dari semua bidang ilmu.
Bagi

filsafat

pendidikan

berkepentingan

untuk

membangun filsafat hidup agar bisa dijadikan pedoman
dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dan untuk
selanjutnya, kehidupan sehari-hari tersebut selalu dalam
keteraturan. Jadi untuk pendidikan, filsafat memberikan
sumbangan berupa kesadaran menyeluruh tentang asalmula, eksistensi, dan tujuan kehidupan manusia.
Bagi guru dan pendidik pada umumnya, filsafat
pendidikan itu sangat perlu karena tindakan-tindakannya
mendidik dan mengajar akan selalu dipengaruhi oleh
filsafat hidupnya dan oleh filsafat pendidikan yang
dianutnya. Filsafat pendidikan akan memberi arah kepada
perbuatannya mendidik dan mengajar. Misal dalam
menyusun

kurikulum

sekolah,

guru

harus

jelas

merumuskan tujuan kurikulum itu, dan untuk itu ia harus
merujuk kepada filsafat pendidikannya perlakuannya
terhadap siswa merupakan releksi filsafatnya. Gaya
mengajarnya juga akan dipengaruhi oleh filsafatnya yang
dianutnya. Seorang guru seharusnya memiliki filsafat
hidup dan filsafat pendidikan yang jelas yang merupakan
bagian dari kepribadiannya. Oleh karena itu bagi seorang
mahasiswa calon guru mempelajari ilmu filsafat dan ilmu
filsafat pendidikan adalah perlu. Bukan saja memperluas
wawasannya mengenai pendidikan serta membantunya
dalam memahami siswa dan mengembangkannya gaya
belajar yang tepat, tetapi juga dapat menyadarkannya
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mengenai

makna

dari

berbagai

aspek

kehidupan

manusia.dan yang lebih penting lagi bahwa sikap dan
tindakanya

yang

mencerminkan

filsafatnya

akan

berpengaruh kepada siswanya. Di sinilah peran yang
sangat esensial dari seorang guru.
Pendidikan membutuhkan filsafat karena masalahmasalah

pendidikan

tidak

hanya

menyangkut

pelaksanaan pendidikan yang dibatasi pengalaman, tetapi
masalah-masalah yang lebih luas, lebih dalam, serta lebih
kompleks, yang tidak dibatasi pengalaman maupun faktafakta

pendidikan,

dan

tidak

memungkinkan

dapat

dijangkau oleh sains pendidikan. Seorang guru, baik
sebagai pribadi maupun sebagai pelaksana pendidikan,
perlu mengetahui filsafat pendidikan. Seorang guru perlu
memahami dan tidak boleh buta terhadap filsafat
pendidikan,

karena

berhubungan
kehidupan

tujuan

langsung
individu

pendidikan

dengan
maupun

tujuan

senantiasa
hidup

dan

masyarakat

yang

menyelenggarakan pendidikan . Tujuan pendidikan perlu
dipahami dalam hubungannya dengan tujuan hidup.
Guru sebagai pribadi mempunyai tujuan hidupnya
dan guru sebagai warga masyarakat mempunyai tujuan
hidup

bersama.

Filsafat

pendidikan

harus

mampu

memberikan pedoman kepada para pendidik (guru). Hal
tersebut

akan

mewarnai

sikap

perilakunya

dalam

mengelola proses belajar mengajar (PBM). Selain itu
pemahaman filsafat pendidikan akan menjauhkan mereka
dari
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mencoba-coba

tanpa

rencana

dalam

menyelesaikan

masalah-masalah

pendidikan.
Proses pendidikan adalah proses perkembangan yang
teleologis, bertujuan. Tujuan proses perkembangan itu
secara alamiah ialah kedewasaan, kematangan. Sebab
potensi manusia yang paling alamiah ialah bertumbuh
menuju ketingkat kedewasaan, kematangan. Potensi ini
akan terwujud apabila prakondisi alamiah dan sosial
manusia

memungkinkan

misalnya:

iklim,

makanan,

kesehatan, keamanan sesuai dengan kebutuhan manusia
adanya

aktifitas

dan

lembaga-lembaga

pendidikan

merupakan jawaban manusia atas problema itu. Karena
manusia berkesimpulan, dan yakin bahwa pendidikan itu
mungkin dan mampu mewujudkan potensi manusia
sebagai aktualitas, maka pendidikan itu diselenggarakan.
Timbulnya problem dan pikiran pemecahan itu adalah
bidang pemikiran filsafat dalam hal ini filsafat pendidikan
berarti pendidikan adalah pelaksanaan dari ide-ide filsafat.
Dengan perkataan lain ide filsafat yang memberi asas
kepastian bagi nilai peranan pendidikan dan pembinaan
manusia, telah melahirkan ilmu pendidikan, lembaga
pendidikan dan aktifitas penyelenggaraan pendidikan.
Peran filsafat pendidikan bagi guru, dengan filsafat
metafisika guru mengetahui hakikat manusia, khususnya
anak sehingga tahu bagaimana cara memperlakukannya
dan berguna untuk mengetahui tujuan pendidikan.
Dengan filsafat epistemologi guru mengetahui apa yang
harus

diberikan

kepada

siswa,

bagaimana
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memperoleh

pengetahuan,

dan

bagaimana

cara

menyampaikan pengetahuan tersebut. Dengan filsafat
aksiologi guru memahami yang harus diperoleh siswa
tidak hanya kuantitas pendidikan tetapi juga kualitas
kehidupan

karena

pengetahuan

tersebut.

Yang

menentukan filsafat pendidikan seorang guru adalah
seperangkat keyakinan yang dimiliki dan berhubungan
kuat dengan perilaku guru, yaitu keyakinan mengenai
pengajaran dan pembelajaran, siswa, pengetahuan, dan
apa yang perlu diketahui.
Filsafat pendidikan terdiri dari apa yang diyakini
seorang guru mengenai pendidikan, atau merupakan
kumpulan prinsip yang membimbing tindakan profesional
guru. Setiap guru baik mengetahui atau tidak memiliki
suatu filsafat pendidikan, yaitu seperangkat keyakinan
mengenai bagaimana manusia belajar dan tumbuh serta
apa yang harus manusia pelajari agar dapat tinggal dalam
kehidupan yang baik.
Filsafat pendidikan secara vital juga berhubungan
dengan

pengembangan

semua

aspek

pengajaran.

Dengan menempatkan filsafat pendidikan pada tataran
praktis,

para

guru

dapat

menemukan

berbagai

pemecahan permasalahan pendidikan.
C. Penerapan Filsafat Pendidikan di Sekolah
Sesuai yang tercantum dalam UU RI No.20 tahun
2003 pasal 1 ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
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yaitu yang dimaksud dengan 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.
Usaha di sini berarti kegiatan atau perbuatan dengan
mengerahkan

tenaga,

pikiran,

atau

badan

untuk

mencapai suatu maksud. Sadar adalah insyaf, yakin, tahu,
dan mengerti. Sedangkan terencana adalah menyusun
sistem

dengan

landasan

tertentu

untuk

kemudian

dilaksanakan. Perencanaan pendidikan secara sengaja dan
sungguh-sungguh ini tentunya dilakukan oleh insan
pendidikan yang mempunyai kewenangan dan tanggung
jawab menyeluruh terhadap keberhasilan pelaksanaan
proses pendidikan, khususnya pendidikan di sekolah. Dan
penerapan filsafat pendidikan di dalamnya merupakan
faktor yang ikut menentukan dan membantu para pelaku
pendidikan tersebut.
Filsafat sebagai teori umum pendidikan dapat
diterapkan dalam penentuan kurikulum, metode, tujuan,
serta kedudukan dan peran guru atau pendidik juga anak
didiknya.
pendidikan

Adanya
juga

berbagai

aliran

menyebabkan

dalam

filsafat

berbeda-bedanya

kurikulum, metode, tujuan, serta kedudukan guru dan
siswa tersebut dalam struktur pendidikan. Semuanya
tergantung pada mazhab apa yang diterapkan atau
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dianut oleh para pelakunya. Hanya saja, dalam hal ini
mereka dituntut untuk memiliki kurikulum yang relevan
dengan pendidikan ideal, juga disesuaikan dengan
perkembangan jaman dan menekankan pada aspek
kognitif, afektif, dan pertumbuhan yang normal. Metode
pendidikan juga harus mengandung nilai-nilai instrinsik
dan ekstrinsik yang sejalan dengan mata pelajaran dan
secara fungsional dapat direalisasikan dalam kehidupan.
Selain itu, tujuan pendidikan tidak hanya terpaku pada
salah satu pihak semata, melainkan untuk seluruh pihak
yang terlibat dalam pendidikan. Kedudukan guru dan
siswa harus benar-benar dimengerti oleh keduanya
sehingga dapat menjalankan peranannya masing-masing
dengan baik.

LATIHAN SOAL
1.
2.
3.
4.
5.

Jelaskan konsep ilmu pendidikan!
Bagaimana peran filsafat pendidikan dalam
merencanakan program pendidikan?
Bagaimana cara menerapkan filsafat pendidikan di
sekolah?
Jelaskan cara memaksimalkan filsafat pendidikan
sebagai solusi permasalah pendidikan di sekolah!
Analisis dan tulislah hubungan filsafat pendidikan
dengan pembentukan kurikulum K13 saat ini!
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BAB V
AKSIOLOGI FILSAFAT DAN
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

TUJUAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa mampu memahami
definisi aksiolofis filsafat, landasannya
dalam sistem pendidikan nasional dan
reflkesi sistem pendidikan nasional.

A. Aksiologis Sebagai Cabang Filsafat
Nilai-nilai

kebenaran,

keindahan,

kebaikan,

dan

religius adalah nilai-nilai keluhuran hidup manusia. Nilainilai keluhuran hidup manusia dibahas oleh cabang
filsafat yang disebut aksiologi. Aksiologi membahas
tentang nilai secara teoretis yang mendasar dan filsafati,
yaitu membahas nilai sampai pada hakikatnya. Karena
aksiologi membahas tentang nilai secara filsafati, maka
juga disebut philosophy of value (filsafat nilai). Aksiologi
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adalah cabang Filsafat yang menganalisis tentang hakikat
nilai yang meliputi nilai-nilai kebenaran, keindahan,
kebaikan, dan religius.
Hakikat nilai adalah kualitas yang melekat dan
menjadi ciri segala sesuatu yang ada di alam semesta
dihubungkan dengan kehidupan manusia. Nilai bukanlah
murni pandangan pribadi terbatas pada lingkungan
manusia. Nilai merupakan bagian dari keseluruhan situasi
metafisis di alam semesta seluruhnya. Pengertian nilai
apabila dibahas secara filsafati adalah persoalan tentang
hubungan

antara

manusia

sebagai subjek

dengan

kemampuan akalnya untuk menangkap pengetahuan
tentang kualitas objek- objek di sekitarnya. Kemampuan
manusia menangkap nilai didasari adanya penghargaan
yang dihubungkan dengan kehidupan manusia. Fakta
yang meliputi keseluruhan alam

semesta

bersama

manusia menciptakan situasi yang bernilai. Pernyataan
tentang nilai tidak dapat dikatakan hanya berasal dari
dalam diri manusia sendiri, tetapi kesadaran manusia
menangkap sesuatu yang berharga di alam semesta.
Hirarkhi Nilai
Nilai-nilai dalam kenyataannya ada yang lebih tinggi
dan ada yang lebih rendah. Hirarkhi nilai dikelompokkan
ke dalam empat tingkatan seperti berikut. Pertama, nilainilai kenikmatan. Tingkatan nilai ini meliputi nilai-nilai
kebendaan yang mengenakkan secara jasmaniah dan
menyebabkan orang senang. Contoh: rasa enak setelah
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makan, atau karena mempunyai uang yang banyak.
Kedua, nilai-nilai kehidupan. Tingkatan nilai kehidupan
meliputi nilai-nilai yang penting bagi kehidupan pribadi
dan bermasyarakat. Contoh: keterampilan, kesehatan,
kesejahteraan

perorangan

sampai

dengan

keadilan

bermasyarakat. Ketiga, nilai-nilai spiritual. Tingkatan nilai
spiritual meliputi macam-macam nilai kejiwaan yang sama
sekali tidak tergantung pada keadaan jasmani. Nilai
kejiwaan ini meliputi kebenaran, keindahan, dan kebaikan.
Keempat,

nilai-nilai

kerohanian.

Tingkatan

nilai

kerohanian meliputi modalitas nilai yang suci. Nilai
kerohanian ini terdiri dari nilai- nilai pribadi, terutama
dalam hubungannya dengan Tuhan sebagai pribadi
paling tinggi dan suci. Contoh: keimanan dan ketakwaan.
Norma Moral
Nilai kebaikan manusia secara khusus dibahas dalam
etika sehingga nilai kebaikan sering disebut nilai etis. Nilai
etis menjadi sumber nilai bagi penilaian baik atau
buruknya

manusia

sebagai manusia,

bukan

dalam

hubungan dengan peran tertentu, misalnya sebagai
ilmuwan, seniman, atau pedagang. Etika yang secara
khusus

membahas

nilai

kebaikan

manusia

dalam

perkembangannya dapat dibedakan dua macam, yaitu
sebagai berikut.
Pertama, etika dipahami dalam pengertian yang sama
dengan moralitas. Etika berkaitan dengan kebiasaan
hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri
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seseorang atau masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik
tersebut dianut dan diwariskan dari satu generasi ke
generasi berikutnya. Kebiasaan hidup yang baik ini lalu
dibakukan dalam bentuk kaidah aturan atau norma yang
disebarluaskan, dipahami, dan diajarkan secara lisan
dalam masyarakat. Kaidah aturan atau norma ini pada
dasarnya menyangkut baik atau buruknya perilaku
manusia.
Kedua, etika dipahami dalam pengertian yang
berbeda dengan moralitas. Etika dimengerti sebagai
refleksi kritis tentang bagaimana manusia harus hidup
dan bertindak dalam situasi konkret, situasi khusus
tertentu. Etika adalah filsafat moral yang membahas dan
mengkaji secara kritis persoalan baik dan buruk secara
moral, tentang bagaimana harus bertindak dalam situasi
konkret.

Manusia

melakukan

refleksi

kritis

untuk

menentukan pilihan, sikap, dan bertindak secara benar
secara

moral

sebagai

manusia.

Refleksi

kritis

ini

menyangkut tiga hal. (1) Refleksi kritis tentang norma
moral yang diberikan oleh etika dan moralitas dalam
pengertian pertama, yaitu tentang norma moral yang
dianut selama ini. (2) Refleksi kritis tentang situasi khusus
yang

dihadapi

dengan

segala

keunikan

dan

kompleksitasnya. (3) Refleksi kritis tentang berbagai
paham yang dianut oleh manusia atau kelompok
masyarakat tentang segala sesuatu yang ada di dunia.
Misalnya,

paham

tentang

manusia,

Tuhan,

alam,

masyarakat, sistem sosial politik, dan sistem ekonomi.
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Moralitas (karakter) seseorang dan kelompok masyarakat
dapat dinilai tinggi atau rendah ditinjau dari sudut
pandang nilai kebaikan. Norma-norma moral adalah
pedoman-pedoman untuk hidup luhur sesuai dengan
nilai kebaikan. Norma-norma moral bersumber dari
kebiasaan hidup yang baik dan tata cara hidup yang baik.
Norma-norma

moral merupakan

tolok

ukur untuk

menentukan benar atau salah sikap dan tindakan manusia
ditinjau dari segi baik atau buruk sebagai manusia dan
bukan sebagai pelaku peran tertentu dan terbatas.
Nilai kebaikan sebagai sumber norma-norma moral
memunyai ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, absolut dan
objektif karena moralitas pada manusia seharusnya bebas
dari sifat- sifat mementingkan diri sendiri yang terdapat
pada kehendak-kehendak relatif. Kedua, primer, karena
moralitas

pada

manusia

melibatkan suatu komitmen

untuk bertindak dan merupakan landasan hasrat yang
paling utama. Ketiga, real atau nyata karena moralitas
merupakan kenyataan bukan sekedar angan-angan atau
semu belaka. Keempat, universal dan terbuka, karena
moralitas mengharuskan lingkup yang terbuka sepanjang
waktu. Kelima, bersifat positif dan bukan yang negatif,
karena norma moral dapat berwujud anjuran-anjuran
maupun larangan- larangan. Keenam, hierarkhi tinggi,
karena nilai kebaikan memiliki ciri intrinsik yang menjadi
sumber nilai bagi norma-norma moral.
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B. Landasan Aksiologis Sistem Pendidikan Nasional
Nilai-nilai Budaya
Nilai sesungguhnya merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari kebudayaan. Para ahli kebudayaan
berpandangan bahwa membahas tentang kebudayaan
harus didasarkan pada petunjuk keyakinan tentang nilainilai kejiwaan, yaitu baik-buruk, benar-salah, indah-jelek,
dan suci-dosa. Nilai sebagai hasil konsep ukuran yang
diyakini seseorang atau kelompok masyarakat merupakan
bagian dari kebudayaan. Konsep ukuran tersebut tidaklah
bebas dari penilaian. Konsep ukuran nilai sekaligus juga
merupakan objek bernilai yang potensial untuk dinilai. Hal
ini membawa konsekuensi bahwa penilaian seseorang
pada

dasarnya

merupakan

penilaian

yang

bersifat

sementara. Suatu ketika seseorang dapat memutuskan
hasil penilaian atas dasar konsep ukuran yang telah
diyakininya, namun hasil penilaian itu akan berubah
seiring dengan berubah atau berkembangnya konsep
ukuran yang diyakininya.
Hasil penilaian seseorang memang dapat berubah,
tetapi tidak berarti bahwa seseorang tidak mempunyai
pendirian. Sangat berbahaya justru apabila seseorang
tetap mempertahankan konsep ukuran lama yang telah
diyakini, sedangkan konsep ukuran baru yang lebih baik
telah hadir. Kenyataan demikian justru harus disadari agar
seseorang mau terbuka, mau terus menerus mengadakan
dialog dengan lingkungan masyarakat dalam arti luas,
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yaitu dengan sistem keyakinan yang dianut, dengan hasil
penilaian yang telah dibuat, dengan budaya baru yang
hadir. Dialog dengan lingkungan masyarakat akan
memunculkan suatu pemahaman yang lebih kaya atas
objek-objek bernilai sehingga konsep ukuran yang
diyakini juga akan menjadi lebih kaya (Brameld, 1999:12).
Benoit (1996:85) menekankan bahwa pemilihan nilai-nilai
budaya ditentukan dalam konteks sosial, yaitu sebagai
berikut.
Pertama, dari sudut pandang sejarah, nilai-nilai
budaya merupakan hasil dari gerakan sejarah yang
konkret. Meskipun nilai-nilai budaya dari sudut pandang
filsafat merupakan nilai mutlak, mendasar, dan universal,
namun nilai-nilai itu dinyatakan (diajarkan, disajikan,
digaris bawahi) dan dipelajari. Pernyataan dan penjelasan
mengenai nilai-nilai tersebut merupakan produk sosial,
hasil kerja manusia, atau hasil dari gerakan sejarah yang
konkret.
Kedua, dari sudut pandang sosiologi, ada gunanya
dibedakan beberapa kelompok nilai budaya. Nilai-nilai
ada yang mengungkapkan perintah secara umum abstrak.
Nilai-nilai yang seperti ini kerap kali menunjukkan
kebutuhan (hak, kewajiban) yang dipandang mutlak dan
universal, misalnya keadilan, cinta kasih, kejujuran. Nilainilai juga dapat menunjukkan kebutuhan umum tetapi
kurang

mendasar,

misalnya

kesopanan dan sebagainya.

keramahan,

ketekunan,

Nilai-nilai yang bersifat

umum dan abstrak, yang tidak mengacu pada keadaan
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tertentu, terkadang dikatakan bahwa nilai-nilai tersebut
tidak berkaitan dengan konteks sosial. Pemilihan nilainilai

oleh

suatu

masyarakat,

cara

merumuskan,

memahami dan mempelajarinya dalam kenyataannya
menunjukkan

bahwa

nilai-nilai

tersebut

betapapun

abstrak dan universal memunyai kaitan dengan konteks
sosial tertentu.
Nilai-nilai budaya adalah jiwa kebudayaan dan
menjadi dasar dari segenap wujud kebudayaan. Tata
hidup merupakan pencerminan yang konkret dari nilai
budaya yang bersifat abstrak. Kegiatan manusia dapat
ditangkap oleh panca indra, sedangkan nilai budaya
hanya dapat ditangkap oleh budi manusia. Nilai budaya
dan tata hidup manusia ditopang oleh perwujudan
kebudayaan yang berupa sarana kebudayaan. Sarana
kebudayaan pada dasarnya merupakan perwujudan
kebudayaan yang bersifat fisik yang merupakan produk
dari kebudayaan atau alat yang memberikan kemudahan
dalam berkehidupan.
Setiap

kebudayaan

mempunyai

skala

hirarkhi

mengenai nilai yang dipandang lebih penting dan yang
dipandang kurang penting. Pendidikan sebagai usaha
yang sadar dan sistematis dalam membantu anak didik
untuk

mengembangkan

pikiran,

kepribadian,

dan

kemampuan fisiknya, memunyai tugas untuk mengkaji
terus nilai-nilai kebudayaan. Hal yang perlu diperhatikan
dalam pendidikan adalah pengembangan nilai budaya
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yang telah tertanam dalam diri anak didik agar tetap
relevan dengan perkembangan jaman.
Nilai-nilai budaya sebagai suatu sistem merupakan
suatu rangkaian konsep abstrak yang hidup dalam alam
pikiran warga masyarakat, yaitu mengenai apa yang harus
dianggap penting dan berharga dalam hidupnya. Nilainilai budaya sebagai suatu sistem merupakan bagian dari
kebudayaan yang berfungsi sebagai pengarah dan
pendorong kelakuan manusia. Nilai-nilai budaya sebagai
sistem hanya merupakan konsep-konsep yang abstrak
tanpa perumusan yang tegas, sehingga memerlukan
suatu pedoman yang nyata berupa norma-norma, hukum
dan aturan, yang bersifat tegas dan konkret. Normanorma dan aturan-aturan tersebut harus tetap bersumber
pada sistem nilai budaya dan merupakan pemerincian
dari konsep-konsep abstrak dalam sistem nilai tersebut.
Nilai-nilai Pancasila sebagai Landasan Aksiologis
Sistem

Pendidikan

Nasional

merupakan

suatu

subsistem dari sistem kehidupan nasional, yang berarti
bahwa sistem pendidikan nasional merupakan subsistem
dari

kehidupan

berbangsa

dan

bernegara.

Sistem

pendidikan nasional bukanlah sesuatu yang bebas nilai
dan bebas budaya karena merupakan bagian dari sistem
komunitas nasional dan global. Sistem pendidikan harus
selalu bersifat dinamis, kontekstual, dan selalu terbuka
kepada tuntutan relevansi di semua bidang kehidupan.
Sistem pendidikan nasional tidak perlu berisi aturan
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pelaksanaan terperinci karena yang penting mempunyai
kejelasan konsep dasar dan nilai-nilai budaya yang
menjadi

landasan

di

setiap

pelaksanaan

jenjang

pendidikan.
Landasan aksiologis sistem pendidikan nasional
Indonesia adalah Pancasila, karena nilai-nilai budaya
Indonesia adalah nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila
sebagai landasan aksiologis sistem pendidikan nasional
Indonesia merupakan konsistensi landasan ontologisnya.
Landasan ontologis sistem pendidikan nasional Indonesia
adalah pandangan bangsa Indonesia tentang hakikat
keberadaan

manusia.

Hakikat

pribadi

kebangsaan

Indonesia terdiri atas nilai-nilai hakikat kemanusiaan dan
nilai- nilai tetap yang khusus sebagai ciri khas bangsa
Indonesia. Nilai-nilai hakikat kemanusiaan menyebabkan
bangsa Indonesia dan orang Indonesia sama dengan
bangsa lain dan orang bangsa lain. Nilai-nilai ketuhanan,
kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan dapat
menjadi ciri khas bangsa-bangsa lain, tetapi kesatuan
rumusannya secara lengkap sebagai Pancasila hanya
dimiliki dan menjadi ciri khas bangsa Indonesia.
Nilai-nilai keluhuran hidup manusia yang terkandung
dalam sila kedua Pancasila dirumuskan dari pengertian
hakikat manusia sehingga landasan aksiologis sistem
pendidikan nasional Indonesia merupakan implementasi
landasan

ontologisnya.

Landasan

ontologis

sistem

pendidikan nasional Indonesia adalah hakikat keberadaan
manusia, yaitu sebagai makhluk majemuk tunggal atau
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monopluralis. Susunan kodratnya terdiri atas unsur-unsur
tubuh dan jiwa (akal-rasa-kehendak) dalam kesatuan
ketunggalan;

sifat

kodratnya

perseorangan

dan

makhluk

adalah

sifat

makhluk

sosial dalam

kesatuan

ketunggalan, serta kedudukan kodratnya sebagai pribadi
berdiri sendiri dan makhluk Tuhan dalam kesatuan
ketunggalan.
Nilai-nilai kemanusiaan bangsa Indonesia bukan
hanya nilai-nilai kebenaran, keindahan, dan kebaikan,
tetapi masih ditambah ciri khas adil dan beradab.
Kemanusiaan
kemampuan

yang
akal

dari

beradab
rasa

tidak
dan

memisahkan

kehendak,

tetapi

menyatukannya dalam kerjasama. Kerjasama akal, rasa,
dan kehendak disebut budi atau kepercayaan-keyakinan.
Budi dapat mengenal dan memahami nilai religius
sebagai kenyataan mutlak. Nilai religius meliputi nilai-nilai
keabadian dan kesempurnaan yang memunyai sifat
mutlak dan tetap atau tidak berubah. Kemanusiaan yang
adil meliputi hubungan keadilan selengkapnya, yaitu adil
pada diri sendiri, masyarakat dan negara, serta pada
Tuhan sebagai asal mula manusia.
Negara Indonesia bukan lembaga agama, tetapi
memiliki tertib negara dan tertib hukum yang mengenal
hukum Tuhan, hukum kodrat, dan hukum susila (etis).
Hukum-hukum tidak tertulis tersebut menjadi sumber
bahan dan sumber nilai bagi negara dan hukum positif
Indonesia. Peraturan perundang-undangan dan putusanputusan

penguasa

wajib

menghormati

dan
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memperhatikan nilai-nilai religius yang telah diwahyukan
oleh Tuhan dan nilai-nilai kemanusiaan.
C. Refleksi Kritis Sistem Pendidikan Nasional
Landasan

aksiologis

sistem

pendidikan nasional

bermanfaat untuk menganalisis tentang penerapan teoriteori pendidikan yang terkait dengan tujuan pendidikan.
Tujuan pendidikan nasional dirumuskan terutama dalam
hubungannya

dengan

nilai-nilai

keluhuran

hidup.

Landasan aksiologis sistem pendidikan nasional Indonesia
adalah nilai-nilai Pancasila. Undang-Undang Republik
Indonesia

Nomor

20

Tahun 2003 tentang

Sistem

Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 Ayat 3 berisi ketentuan
bahwa sistem pendidikan nasional adalah

keseluruhan

komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu
untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Ketentuan ini
menempatkan

tujuan

pendidikan

nasional

menjadi

penting, yaitu sebagai pertimbangan utama untuk
merumuskan komponen-komponen pendidikan yang lain
terutama untuk mengevaluasi secara lebih baik mengenai
tawaran-tawaran teori-teori yang merupakan solusi bagi
persoalan-persoalan utama pendidikan.
Bab II Pasal 3 menyebutkan bahwa pendidikan
nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk

watak

serta

peradaban

bangsa

yang

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

jawab.

Rumusan tentang tujuan pendidikan nasional ini sebagai
kesatuan kalimat tidak menunjukkan konsep yang jelas.
Susunan kata-katanya terlalu rinci dan tidak jelas
hubungannya dengan nilai-nilai Pancasila. Rumusan
tentang tujuan pendidikan nasional ini perlu diperbaiki
dengan memperhatikan pandangan bangsa Indonesia
tentang hakikat manusia sebagai landasan ontologisnya
dan nilai-nilai utama landasan aksiologisnya, yaitu nilainilai Pancasila. Tujuan pendidikan nasional tentunya tetap
bercirikan

rasionalitas,

tetapi

rasionalitas

yang

berkeadaban. Berpikir rasional yang berkeadaban adalah
kemampuan berpikir rasional yang mempertimbangkan
nilai-nilai kebenaran, kebaikan, keindahan, dan religius.
Perumusan tujuan pendidikan nasional supaya bersifat
konseptual, maka penting memperhatikan berbagai teoriteori

pendidikan

yang

ada

agar

dapat

dilakukan

perumusan yang komprehensif. Berbagai teori-teori
pendidikan yang dijadikan pertimbangan merumuskan
tujuan pendidikan adalah esensialisme, tetapi tidak
meninggalkan

ranah

tujuan

menurut

teori-teori

progresivisme perenialisme, dan rekonstruksianisme.
Tujuan pendidikan berdasar teori esensialisme adalah
internalisasi nilai-nilai budaya ke jiwa anak didik. Tujuan
pendidikan berdasar teori progresivisme adalah agar anak
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didik mampu berbuat sesuatu dengan pemikiran kreatif
untuk mengadakan penyesuaian terus-menerus sesuai
dengan

tuntutan

lingkungan.

Tujuan

pendidikan

berdasar teori perenialisme adalah pertumbuhan jiwa
yang rasional agar anak didik dapat menemukan
evidensi-evidensi diri sendiri. Tujuan pendidikan berdasar
teori rekonstruksianisme adalah tumbuhnya kemampuan
untuk secara konstruktif menyesuaikan diri dengan
tuntutan perubahan dan perkembangan masyarakat
modern.
Rumusan tentang fungsi dan tujuan pendidikan
nasional seperti ketentuan Bab II Pasal 3 dapat diperbaiki
dengan meliputi unsur-unsur utama sebagai berikut.
Fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan
kemampuan berpikir rasional dan membentuk watak
yang luhur sesuai nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai-nilai
ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan
keadilan.

Tujuan

pendidikan

nasional

adalah

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang mampu berpikir rasional dan berwatak
luhur, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran,
kebaikan, keindahan, dan religius, serta secara konstruktif
dan demokratis menjadi warga negara yang kreatif dan
bertanggung jawab untuk memajukan bangsa Indonesia
dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan
masyarakat modern yang berkeadilan.
Bab X Pasal 37 berisi ketentuan bahwa kurikulum
pendidikan
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menengah

wajib

memuat

pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa,
matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan
sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga,
keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal. Kurikulum
pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama,
pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Kurikulum
pendidikan dasar dan menengah serta perguruan tinggi
tersebut telah diimplementasikan berdasarkan Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006. Struktur
kurikulum

pendidikan

dasar

dan

menengah

serta

perguruan tinggi tidak mewajibkan mata pelajaran dan
mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan pertimbangan
digabungkan pada Pendidikan Kewarganegaraan.
Kurikulum pendidikan dasar dan menengah serta
perguruan

tinggi

tahun

2006

oleh

Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan dipertimbangkan untuk
dikembangkan dalam arti disesuaikan dengan tantangan
dan kompetensi masa depan. Rancangan kurikulum
pendidikan dasar

dan

menengah

serta

perguruan

tinggi yang baru telah disosialisasikan pada 29 November
sampai 23 Desember tahun 2012. Rancangan kurikulum
baru akan diimplementasikan tahun 2013 dengan dimulai
untuk kelas I, IV, VII, dan X di seluruh sekolah. Pelatihan
guru dan tenaga kependidikan diselenggarakan pada
Maret 2013. Implementasi kurikulum baru dikembangkan
untuk kelas I, II, IV, V, VII, VIII, X, dan XI di seluruh sekolah
pada tahun 2014. Implementasi secara menyeluruh untuk
kelas I sampai XII pada tahun 2015. Rancangan kurikulum
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baru akan dievaluasi secara formatif pada Juni 2013 dan
evaluasi summatif pada tahun 2016.
Struktur kurikulum baru tahun 2013 untuk Sekolah
Dasar akan meminimumkan jumlah mata pelajaran dari
10 menjadi 6 mata pelajaran. Mata pelajaran Ilmu
Pengetahuan

Alam

diintegrasikan

menjadi

materi

pembahasan tematik Bahasa Indonesia dan Matematika.
Matapelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial diintegrasikan
menjadi

materi

pembahasan

tematik

di

pelajaran

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta Bahasa
Indonesia. Mata pelajaran Muatan Lokal menjadi materi
pembahasan Seni Budaya, Prakarya, serta Pendidikan
Jasmani, Olahraga,
Pengembangan

dan Kesehatan. Mata

Diri

diintegrasikan

ke

pelajaran
semua

matapelajaran. Struktur kurikulum baru tahun 2013 untuk
kelompok A meliputi mata pelajaran Agama, Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan
Matematika. Kelompok B meliputi mata pelajaran Seni
Budaya dan Prakarya, serta Pendidikan Jasmani, Olahraga,
dan Kesehatan.
Struktur kurikulum baru tahun 2013 untuk Sekolah
Menengah Pertama akan meminimumkan jumlah mata
pelajaran dari 12 menjadi 10 mata pelajaran. Mata
pelajaran Muatan Lokal menjadi materi pembahasan di
pelajaran Seni Budaya, Prakarya, serta Pendidikan Jasmani,
Olahraga, dan Kesehatan. Mata pelajaran Pengembangan
Diri diintegrasikan ke semua mata pelajaran. Struktur
kurikulum baru tahun 2013 untuk kelompok A meliputi
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mata

pelajaran

Agama,

Pendidikan

Pancasila

dan

Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu
Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Bahasa
Inggris. Kelompok B meliputi mata pelajaran Seni Budaya
dan Prakarya, serta Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan
Kesehatan.
Struktur kurikulum baru tahun 2013 untuk Sekolah
Pendidikan Menengah akan meniadakan jurusan untuk
Sekolah Menengah Atas. Mata pelajaran jurusan akan
dijadikan Matapelajaran Peminatan Akademis. Struktur
kurikulum baru Sekolah Pendidikan Menengah meliputi
3 kelompok. Kelompok A meliputi mata pelajaran
Pendidikan

Agama,

Pendidikan

Pancasila

dan

Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Sejarah
Indonesia, dan Bahasa Inggris. Kelompok B meliputi mata
pelajaran Seni Budaya, Prakarya, serta Pendidikan Jasmani,
Olahraga, dan Kesehatan. Kelompok C meliputi mata
pelajaran peminatan akademis untuk Sekolah Menengah
Atas dan mata pelajaran peminatan akademis dan vokasi
untuk Sekolah Menengah Kejuruan.
Struktur kurikulum Sekolah Menengah Atas meliputi
mata pelajaran kelompok A dan B sebagai mata pelajaran
wajib. Kelompok C sebagai kelompok mata pelajaran
Peminatan Akademis,

dan

kelompok

mata pelajaran

pilihan.
Kelompok

C,

yaitu

mata

pelajaran

Peminatan

Akademis dibedakan 3 peminatan. Pertama, Peminatan
Matematika

dan

sains

meliputi

mata

pelajaran
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Matematika, Biologi, Fisika, dan Kimia. Kedua, Peminatan
Sosial

meliputi

Sosiologi

dan

mata pelajaran Geografi, Sejarah,

Antropologi,

serta

Ekonomi.

Ketiga,

Peminatan Bahasa meliputi mata pelajaran Bahasa dan
Sastra Indonesia, Bahasa dan Sastra Inggris, Bahasa dan
Sastra Arab, serta Bahasa dan Sastra Mandarin. Kelompok
mata pelajaran pilihan meliputi mata pelajaran Literasi
Media, Teknologi Terapan, dan Pilihan Pendalaman Minat
atau Lintas Minat.
Struktur kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan
meliputi mata pelajaran kelompok A dan B sebagai mata
pelajaran wajib. Kelompok C sebagai kelompok mata
pelajaran Peminatan Akademis dan Vokasi meliputi mata
pelajaran Matematika, Fisika, Kimia, Bahasa Inggris vokasi,
dan keterampilan/kejuruan.
Permasalahan kurikulum baru tahun 2013 yang perlu
mendapat tanggapan adalah diintegrasikannya mata
pelajaran

Ilmu

Pengetahuan

Alam

menjadi

materi

pembahasan tematik Bahasa Indonesia dan Matematika
untuk kelas V dan VI. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan
Sosial diintegrasikan menjadi materi pembahasan tematik
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta Bahasa
Indonesia. Permasalahan lain yang perlu mendapat
perhatian

adalah

dihapusnya

jurusan

di

Sekolah

Menengah Atas dan dikembalikannya mata pelajaran
Pendidikan

Pancasila

dalam

kesatuan

matapelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

96

Dr. H. Amka, M.Si

dengan

Pengintegrasian mata pelajaran Ilmu Pengetahuan
Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial apabila diartikan
bukan penghapusan, maka dapat dibenarkan. Peminiman
dalam arti pengurangan jumlah jam untuk pelajaran
kognitif memang diperlukan agar tersedia waktu yang cu
kup untuk membentuk pribadi yang berkemampuan pikir
dan tindak yang efektif dan kreatif. Konsekuensinya
adalah perlu penyusunan silabus, buku ajar, dan dokumen
kurikulum (struktur kurikulum, standar kompetensi lulusan,
kompetensi inti, kompetensi dasar, dan pedoman) yang
konsisten

dengan

landasan

filsafat

pendidikan.

Permasalahan dihapusnya jurusan di Sekolah Menengah
Atas juga dapat dibenarkan, agar tidak terjadi kelompok
strata atau kasta di sekolah. Siswa yang satu akan
berbeda dengan siswa
peminatan akademis.

yang lain,

karena

perbedaan

Permasalahan dikembalikannya

mata pelajaran Pendidikan Pancasila dalam kesatuan
dengan

mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

juga benar, karena nilai-nilai Pancasila adalah kepribadian
bangsa

Indonesia.

Pendidikan

Agama,

Pendidikan

Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan merupakan unsur
utama pendidikan karakter.
Pendidikan karakter adalah upaya terencana bukan
hanya untuk mengenal melalui pembelajaran kognitif,
tetapi memerlukan kepedulian dan internalisasi nilai-nilai.
Pendidikan nilai meliputi ranah kognitif, afektif, dan psiko
motoris. Tujuan pendidikan nilai bukan hanya untuk
memunyai pengetahuan tentang keluhuran nilai, tetapi
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juga

untuk

menumbuhkan

simpati

dan

empati.

Pendidikan nilai memerlukan waktu yang cukup agar anak
didik mampu berbudi pekerti luhur.
Permasalahan yang penting dan perlu ditindak lanjuti
sebagai akibat rancangan kurikulum baru tahun 2013
adalah perlunya penyesuaian beberapa ketentuan di
dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bab X
pasal 37 berisi ketentuan, bahwa kurikulum pendidikan
dasar dan menengah serta perguruan tinggi tidak
mewajibkan mata pelajaran dan mata kuliah Pendidikan
Pancasila. Konskuensi lebih

lanjut adalah

rumusan

tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional pada bab
II pasal 3 juga perlu diperbaiki agar jelas hubungannya
dengan nilai-nilai Pancasila.

LATIHAN SOAL
1. Jelaskan aksiologis sebagai cabang dari filsafat!
2. Analisis dan jelaskan bagaimana landasan aksiologis
terhadap sistem pendidikan nasional!
3. Bagaimana refleksi dari sistem pendidikan nasional?
Jelaskan!
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BAB VI
FILSAFAT PENDIDIKAN DALAM
PROGRAM PENDIDIKAN
KARAKTER
TUJUAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa mampu memahami definisi
pendidikan berkarakter, landasan filsafat
tentang pendidikan karakter, dan peran
filsafat pendidikan dalam membangun
manusia berkarakter.

A. Filsafat Fungsi Pikiran
Pada hakikatnya manusia harus memilih antara baik
dan buruk, salah dan benar, suka dan tidak suka. Melalui
pendidikan manusia dapat memilih yang sesuai dengan
fitrah dirinya yaitu benar atau kebenaran, bukan sekedar
baik dan suka. Baik dan suka subjektifitas perasaan, tetapi
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kebenaran adalah keberadaan pikiran dan kesadaran
universal dan dapat diterima oleh semua orang. Karena
pada hakikatnya kebenaran hanya ada satu, dan tidak ada
dua kebenaran.
Filsafat pendidikan merupakan proses membangun
kekuatan pikiran sesuai dengan fungsi nilai. Pikiran
merupakan rahmat dan anugerah yang tidak terpana
nilainya. Dengan pikiran manusia dapat berkomunikasi ke
luar

dan

menafsirkan

berbagai

hal,

meminba

pengetahuan dan pengalaman. Pikiran telah membuat
manusia berkembang sedemikian rupa, menciptakan
berbagai alat dan sarana untuk memenuhi kebutuhan,
menggali sumber alam, menyusun masyarakat berbangsa
dan bernegara, membangun budaya dan peradaban.
Pikiran bekerja tidak pernah berhenti, meneliti alam
lingkungan, menguak misteri kehidupan, menciptakan
berbagai perubahan untuk mencapai kehidupan yang
lebih baik. Sampai era modern, era revolusi industri 4.0
sekarang ini, berbagai kemajuan telah dicapai manusia
baik di darat, laut dan udara sampai kepada penjelajahan
ruang angkasa, semua itu karena manusia punya pikiran.
Walau semua orang telah menggunakan pikirannya,
namun

tidak

semua

orang

mau

meneliti

apa

sesungguhnya fungsi pikiran itu. Orang biasanya lebih
senang berkata “kita telah diberikan pikiran, gunakan saja
tanpa harus bertanya untuk apa”. Kalau kita menyadari
bahwa

pikiran

merupakan

anugrah

tertinggi

yang

diberikan Allah kepada manusia, tentu kita harus
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menelitinya sehingga kita tidak salah menggunakannya.
Karena pikiran dapat mengangkat kualitas harkat manusia
kepada kehidupan yang lebih baik, namun pikiran pula
yang akan membenamkan diri manusia ke harkat yang
paling rendah. Secara jelas kita melihat bahwa kamajuan
yang dicapai manusia sekarang karena manusia punya
pikiran, namun kehancuran yang terjadi adalah ulah
pikiran juga. Dengan demikian pikiran bagai tombak
bermata dua yang dapat membaca manusia maju
mengatasi

berbagai

tantangan

ke

depan,

namun

sekaligus dapat membuat manusia mundur ke belakang,
menempatkan manusia lebih rendah dari pada binatang.
Oleh karena itu mengerti karakter pikiran sangat penting,
agar kita dapat menggunakannya secara benar sesuai
dengan yang dikehendaki Allah.
Ada 3 fungsi fikiran, yaitu :
1.

Fungsi Memenuhi Kebutuhan
Manusia mempunyai kebutuhan dan berusaha untuk

mendapatkan kebutuhannya. Maka pikiran adalah alat
untuk manusia memenuhi kebutuhan hidup. Untuk
mempermudah

mendapatkan

kebutuhan,

maka

diperlukan alat atau sarana. Di sini peranan pikiran sangat
menentukan dalam menciptakan alat ataupun sarana
tersebut.

Hal

ini

menunjukkan

bahwa

manusia

mempunyai sifat dasar yang tidak suka susah dan
cenderung

kepada

kemudahan.

Kecenderungan

ini

mendorong pikiran manusia untuk mencari pengetahuan
Filsafat Pendidikan

101

agar

dapat

membuat

alat-alat

atau

cara

untuk

mempermudah pekerjaan memenuhi kebutuhan. Dari
sinilah cikal bakal berkembangnya teknologi.
Dahulu apa yang dibutuhkan manusia masih sangat
sederhana, upaya untuk mendapatkannyapun masih
sederhana, yaitu sebatas bercocok tanam dan berburu.
Tapi sekarang kebutuhan manusia telah menguap dengan
hebat bahkan tidak terbendung, sehingga pikiran menjadi
sangat kompleks. Jadi sebatas ini fungsi pikiran adalah
alat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan. Manusia
berpikir karena adanya dorongan kebutuhan dari dalam
diri, sehingga tingkat kecerdasan suatu masyarakat pun
biasanya selalu diukur dari tingkat kebutuhannya.
Masyarakat

pedesaan

tingkat

kebutuhannya

sederhana, cukup dengan terpenuhi kebutuhan primer,
sehingga

fungsi

pikirannyapun

tidak

terlalu

rumit.

Sementara masyarakat perkotaan dihadapkan dengan
berbagai tuntutan kebutuhan yang beragam tidak hanya
kebutuhan

primer bahkan

sangat

didominasi oleh

kebutuhan skunder, dengan sendirinya keadaan pikiran
juga sangat kompleks dan diperlukan kecerdasan yang
lebih tinggi.
2.

Fungsi Mempertahankan Diri
Manusia hidup selalu dihadapkan kepada berbagai

ancaman, baik ancaman yang bersifat fisik, seperti
gangguan binatang buas, gangguan alam, ancaman
manusia maupun ancaman yang bersifat psikis, yaitu
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segala yang membuat jiwa merasa tidak aman. Karena
adanya naluri untuk mempertahankan diri, maka manusia
berpikir bagaimana cara memproteksi diri. Pada zaman
dahulu untuk melindungi dirinya orang menciptakan
peralatan,

mulai

dari

membangun

rumah

sampai

membuat senjata dan kegiatan ini terus berkembang dari
waktu ke waktu sampai sekarang.
Di

zaman

modern

kegiatan

manusia

untuk

memproteksi dirinya telah berkembang sedemikian rupa,
tidak lagi semata-mata dengan senjata, tetapi berwujud
kepada kecenderungan berbagai atribut duniawi. Manusia
melihat

kemiskinan,

keterbelakangan,

kejujuran,

kebersahajaan, ketulusan sebagai ancaman. Dimana saja
orang miskin, bodoh, jujur dan tulus selalu selalu
teraniaya dan terancam hidupnya. Karena itu manusia
berlomba-lomba memproteksi dirinya dengan kekayaan,
kedudukan, status, kelicikan, dan berbagai atribut duniawi
lainya. Semua itu adalah kegiatan manusia untuk
melindungi dirinya.
Dua fungsi tersebutlah yang telah mendidik pikiran
manusia sehingga menjadi cerdas dalam soal sarana dan
urusan dunia sampai era modern sekarang. Karena apa
yang dibutuhkan manusia tidak terbatas dan setiap orang
ingin

memperoleh

lebih

banyak

dan

ingin

mempertahankan apa yang telah diraihnya, maka jadilah
kehidupan ini seperti di rimba belantara, di mana masingmasing

orang

berebut

kebutuhan

dan

ingin

menyelamatkan diri sendiri. Siapa yang lebih mahir dan
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pandai dalam mendapatkan kebutuhan dan memproteksi
diri, maka dialah yang dipandang hebat, terkenal di
tengah-tengah masyarakat. Alhasil kriteria seseorang
dikatakan hebat selalu mengacu kepada kepandaiannya
dalam memenuhi kebutuhan, meskipun itu didapatkan
dengan cara korupsi, menipu, dan penuh kelicikan.
3.

Fungsi Menciptakan Nilai Hidup
Inilah fungsi yang tertinggi dan pada fungsi ini

terletak perbedaan antara manusia dan makhluk apa pun.
Kalau sekedar kemahiran memenuhi kebutuhan dan
mempertahankan

diri,

dalam

batas-batas

tertentu

hewanpun mempunyai naluri yang sama.
Kita bisa menyaksikan bahwa masing-masing mereka
mempunyai keahlian

tersendiri untuk

mendapatkan

mangsanya dan pada saat yang sama mereka juga punya
trik-trik tersendiri untuk menghindar dari ancaman
bahaya.
Namun fungsi yang ketiga ini hanya ada pada
manusia. Karena itu jika manusia dengan pikirannya
hanya mahir dan cerdas dalam soal memenuhi kebutuhan
dan mempertahankan diri maka manusia tidak beda
dengan hewan.
Berpikir untuk kebutuhan dan mempertahankan diri
adalah persoalan manusia dengan dirinya sendiri, yaitu
bagaimana dirinya tetap makan dan hidup aman.
Sedangkan berpikir pada nilai hidup adalah menyangkut
diri kita dengan orang lain, yaitu nilai apa yang baik telah
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kita

berikan

terhadap

sesama

manusia.

Rasulullah

mengatakan “Sebaik-baik manusia adalah yang berguna
untuk orang lain”. Karena itu nilai diri manusia terletak
pada kebergunaan dirinya terhadap orang lain. Sehebat
apa pun kekayaan, kedudukan, dan pengetahuan yang
dimiliki

seseorang,

jika

dia

tidak

menunjukkan

kebergunaannya terhadap orang lain, maka orang
tersebut tidak bernilai di hadapan manusia apa lagi di
hadapan Allah. Di sinilah peranan agama agar manusia
tidak hanya tenggelam dalam urusan kebutuhan yang
tidak pernah selesai, tetapi berpikir kepada nilai apa yang
telah kita buat dalam kehidupan ini dan kita wariskan
kepada generasi setelah kita.
Nabi Muhammad Rasulullah, jika dilihat dari sudut
kebutuhan, maka Rasul tidak mempunyai apa-apa, hidup
dalam kemiskinan, kadang makan dan kadang tidak.
Bahkan sampai meninggalpun Rasul tidak mewariskan
harta yang berarti kepada keluarganya. Ditinjau dari
kemampuannya mempertahankan diri, Rasul tidak punya
kesaktian, sehingga dalam setiap peperangan juga
mengalami luka sebagaimana sahabat-sahabat lainnya.
Tetapi dalam soal nilai, Rasul tidak ada bandingnya dalam
sejarah. Rasulullah telah mewariskan sesuatu yang tidak
bisa dibayar dengan apapun. Walaupun telah tiada 14
abad yang lalu tetapi Rasul tetap hidup di jiwa ummatnya
sepanjang masa. Demikian pula dengan para sahabat
lainnya. Mereka tidak hanya berpikir untuk kepentingan
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sendiri tetapi untuk kepentingan bersama. Ini adalah
persoalan fungsi nilai dari filsafat pikiran.
Jika kita mau berpikir secara jujur dan sederhana,
sebenarnya tidaklah terlalu sulit. Sehebat apapun upaya
manusia

memenuhi

kebutuhan

hidup

dan

mempertahankan diri, pada akhirnya manusia pasti mati.
Kematian

merupakan

ancaman

paling

serius

yang

membuat manusia merasa tidak aman. Karena itu
persoalan hidup manusia tidak hanya sekedar mencari
kebutuhan atau melindungi diri semata, tetapi bagaimana
mewariskan nilai-nilai yang berguna bagi orang lain.
Kita sekarang sedang dilanda krisis nilai. Orang sibuk
berpikir bagaimana mendapatkan kebutuhan sebanyakbanyaknya dan menjadi orang ternama untuk melindungi
diri. Namun ketika kematian datang menghampirinya bau
menyadari bahwa apa yang telah diperjuangkan selama
ini dengan susah payah tidak satu pun yang dapat
dibawanya, kecuali sedikit nilai kebaikan yang pernah
dilakukannya terhadap orang lain. Semua yang kita cari
akan musnah dan punah. Harta akan habis, nama akan
dilupakan. Hanya kasih sayang dan kearifan yang tidak
akan luntur oleh zaman. Tidak ada warisan yang lebih
baik yang dapat diwariskan dalam kehidupan ini kecuali
nilai-nilai

kebaikan,

kasih

sayang,

dan

ilmu

yang

membimbing ke jalan Allah yang membuat generasi
sesudah kita dapat berpegang dengannya demi kebaikan
hidup mereka. Untuk itulah pada hakikatnya manusia
diberikan pikiran yang perlu terus dikembangkan melalui
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pendidikan. Pada akhirnya pendidikanpun menjadi lahan
subur bagi tumbuh kembangnya nilai ketika pendidik
memberikan layanan pendidikan yang ramah anak, tidak
diskriminasi, dan merangkul setiap perbedaan potensi
dan kebutuhan belajar peserta didik yang beragam.
B. Definisi Pendidikan Berkarakter
Pendidikan karakter merupakan gabungan dari dua
kata, yaitu pendidikan dan karakter. Kita ketahui bahwa
pengertian

pendidikan

begitu

banyak

versi

yang

menyebutkan. Salah satunya adalah Ki Hadjar Dewantara
dalam Kongres Taman Siswa yang pertama tahun 1930
mengatakan bahwa pendidikan umumnya berarti daya
upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti
(kekuatan batin, karakter), pikiran (intelek), dan tubuh
anak; dalam Taman Siswa tidak boleh dipisahkan bagianbagian itu agar kita dapat memajukan kesempurnaan
hidup, kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita
didik selaras dengan dunianya. Sedangkan pada Undangundang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha
sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar
dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa, dan negara.
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Sedangkan istilah karakter secara harfiah berasal dari
bahasa Latin “charakter”, yang antara lain berarti: watak,
tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian atau
akhlak. Karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak atau budi
pekerti

yang

menjadi

ciri

khas

seseorang

atau

sekelompok orang
Maka pendidikan karakter merupakan upaya-upaya
yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk
membantu peserta didik memahami nilai-nilai perilaku
manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha
Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan
kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan,
perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma
agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat.
Pendidikan karakter melibatkan aspek pengetahuan
(cognitive), perasaan (feeling), dan tindakan (action).
Pengertian karakter dikemukakan oleh beberapa tokoh
sebagai berikut :
1. Koesoema A, karakter sama dengan kepribadian.
Kepribadian adalah ciri atau karakteristik, gaya atau
sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari
bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan;
2. Suyanto, karakter adalah cara berfikir dan berprilaku
yang menjadi ciri khas individu untuk hidup dan
bekerjasama baik dalam lingkup keluarga, masyarakat,
bangsa dan Negara
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3. Scerenko, karakter sebagai atribut atau ciri-ciri yang
membentuk dan membedakan ciri pribadi, etis,
kompleksitas mental seseorang dengan orang lain;
4. Helen G. Douglas, karakter tidak diwariskan, tetapi
sesuatu yang dibangun secara berkesinambungan
hari demi hari melalui pikiran dan perbuatan, pikiran
demi pikiran, perbuatan demi perbuatan.
C. Landasan Filsafat Tentang Pendidikan Karakter
Setiap paradigma pendidikan tidak bisa lepas dari
akar

filosofisnya.

Sebab

pendidikan

sebagai

ilmu

merupakan cabang dari filsafat dalam aplikasinya. Dalam
filsafat pendidikan terdapat beberapa aliran yang saling
merekonstruksi masing-masing paradigma pendidikan
tersebut. Berangkat dari aliran-aliran filsafat tersebut
kemudian membentuk paradigma yang berbeda-beda.
Paradigma yang dimaksud di sini adalah sebagai salah
satu perspektif filosofis dalam membaca persoalan
mengenai
terdapat

pendidikan.
jenis

progresivisme,

aliran

Dalam

filsafat

filsafat

kontemporer

diantaranya

esensialisme,

aliran

perenialisme,

eksistensialisme, dan rekonstruksialisme.
Aliran

progresivisme memiliki

ciri utama

yaitu

memberi kebebasan penuh terhadap manusia untuk
menentukan hidupnya. Hal ini didasari kepercayaaan
bahwa manusia memiliki kemampuan atau dengan kata
lain potensi-potensi alamiah yang dapat digunakan untuk
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menyelesaikan

masalah-masalah

hidupnya

(problem

solving) yang bersifat menekan atau mengancam adanya
manusia itu sendiri. Oleh karena itu, manusia harus dapat
memfungsikan jiwanya untuk membina hidup yang penuh
dengan rintangan. Lingkungan dan pengalaman menjadi
hal yang penting dalam aliran ini. Masalah atau problem
yang dihadapi manusia biasanya berasal dari lingkungan
dan dengan pengalaman-pengalaman yang dialaminya
pada lingkungan dimana dia berada, manusia menjadi
semakin mudah dan bijak dalam menyelesaikan problem
hidup.

Serta

dengan

makin

seringnya

manusia

menghadapi tuntutan lingkungan dan makin banyak
pengalaman yang didapat, maka makin matang persiapan
seseorang dalam menghadapi tantangan atau tuntutan
masa depan.
Filsafat progresivisme merupakan aliran yang anti
kemapanan sehingga bertentangan dengan esensialisme.
Maksudnya, progresivisme berpandangan berpikir ke arah
ke depan (adanya kemajuan), secara terus-menerus
merekonstruksi

pengetahuan-pengetahuan

menuju

sebuah kesempurnaan.
Dalam perspektif progresivisme, pendidikan bukanlah
sekadar

memberikan

pengetahuan,

lebih

dari

itu

pendidikan melatih kemampuan berpikir (aspek kognitif).
Manusia memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding
makhluk lain, yaitu dianugerahi akal dan kecerdasan.
Sehingga

dengan

akal

dan

kecerdasan

tersebut

diharapkan manusia atau seseorang dapat mengetahui,
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memahami, dan mengembangkan potensi-potensi yang
telah ada pada dirinya sejak dilahirkan. Akal membuat
seseorang bersifat kreatif dan dinamis sebagai bekal
dalam menghadapi dan menyelesaikan problem yang
dihadapi sekarang maupun masa depan.
Aliran inilah yang menjadi dasar atau landasan
terbentuknya pendidikan karakter. Pandangan yang
mengatakan bahwa manusia memiliki potensi-potensi
dan kemampuan untuk mengatasi masalah-masalah.
Progresivisme yang juga menaruh kepercayaan terhadap
kebebasan manusia dalam menentukan hidupnya, serta
lingkungan

hidup

yang

dapat

mempengaruhi

kepribadianya. Beberapa hal yang terkandung dalam
aliran progresivisme ini kemudian secara mendalam
dipikirkan

untuk

kemudian

memunculkan

sebuah

paradigma pendidikan yang sedang menjadi primadona
paradigma pendidikan dewasa ini, yang tidak lain adalah
pendidikan karakter.
Pengembangan pendidikan karakter sebagai satusatunya cara dari jalur pendidikan untuk menciptakan
peserta didik yang bermoral, tentu saja dilandasi oleh
beberapa nilai-nilai filosofis agar tujuan pendidikan
karakter menjadi terarah. Berikut ini adalah dasar folosofi
pendidikan karakter dalam pendidikan nasional
Dasar filosofis yang dianut oleh pendidikan nasional
yang berkarakter adalah berlandaskan falsafah pancasila.
Setiap karakter harus dijiwai oleh kelima sila secara utuh
dan komprehensif. Penjelasannya sebagai berikut:
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a.

Bangsa yang Berketuhanan Yang Maha Esa
Merupakan bentuk kesadaran dan perilaku iman dan

takwa serta berakhlak mulia sebagai karakteristik pribadi.
Karakter

yang

pertama

ini

mencerminkan

saling

menghormati, bekerja sama, berkebebasan menjalankan
ibadah sesuai dengan ajaran agama, tidak memaksakan
agama dan kepercayaan bagi orang lain serta tidak
melecehkan agama seseorang.
b.

Bangsa yang Menjunjung Kemanusiaan yang Adil dan
Beradab
Diwujudkan dalam perilaku saling menghormati

sesama kewarganegaraan Indonesia, tidak memandang
suku, etnis budaya, maupun warna kulit. Dalam nilai ini
tercermin karakter yang adil dan beradab, menghormati,
mengakui kesamaan derajat, hak dan kewajiban, saling
mengasihi, tenggang rasa, peduli, berani membela.
c.

Bangsa yang mengedepankan Persatuan Indonesia
Memiliki

komitmen

dan

perilaku

yang

selalu

mengutamakan persatuan dan kesatuan Indonesia di atas
kepentingan pribadi, kelompok dan golongan. Tercermin
sifat bergotong royong, rela berkorban, bangga sebagai
bangsa Indonesia, menjunjung tinggi bahasa Indonesia,
memajukan pergaulan demi persatuan.
d.

Bangsa yang Demokratis dan Menjunjung Tinggi
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Karakter kerakyatan tercermin

dari sikap yang

bersahaja, tenggang rasa terhadap rakyat kecil yang
menderita, selalu mengutamakan kepentingan masyarakat
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dan negara, mengutamakan musyawarah untuk mufakat
dan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama,
berani mengambil keputusan yang secara moral dapat
dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.
e.

Bangsa

yang

Mengedepankan

Keadilan

dan

Kesejahteraan Sosial.
Karakter kerkeadilan sosial tercermin dalam perbuatan
yang menjaga adanya kebersamaan, kekeluargaan, dan
kegotongroyongan, menjaga harmonisasi antara hak dan
kewajiban, hormat terhadap hak-hak orang lain, suka
menolong orang lain, menjauhi sikap pemerasan, tidak
boros, tidak bermewah-mewah, suka bekerja keras dan
menghargai karya orang lain.
D. Pandangan Filsafat Pancasila dalam Pendidikan
Karakter
Pembangunan karakter bangsa bertujuan untuk
membina dan mengembangkan karakter warga negara
sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang berKetuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan
beradab, berjiwa persatuan Indonesia, berjiwa kerakyatan
yang

dipimpin

oleh

hikmat

kebijaksanaan

dalam

permusyawaratan perwakilan, serta berkeadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia. Karakter bangsa adalah
kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang khas baik yang
tecermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan
perilaku berbangsa dan bernegara sebagai hasil olah pikir,
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olah hati, olah rasa dan karsa, serta olah raga seseorang
atau sekelompok orang.
Pembangunan
kolektif-sistemik

Karakter
suatu

Bangsa

negara

adalah

upaya

kebangsaan

untuk

mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang
sesuai dengan dasar dan ideologi, konstitusi, haluan
negara,

serta

kehidupan

potensi

nasional,

kolektifnya
regional,

dan

dalam

konteks

global

yang

berkeadaban untuk membentuk bangsa yang tangguh,
kompetitif,

berakhlak

mulia,

bermoral,

bertoleran,

bergotong royong, patriotik, dinamis, berbudaya, dan
berorientasi Ipteks berdasarkanPancasila dan dijiwai oleh
iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Karakter yang berlandaskan falsafah Pancasila artinya
setiap aspek karakter harus dijiwai ke lima sila Pancasila
secara utuh dan komprehensif yang dapat dijelaskan
sebagai berikut:
1. Bangsa yang Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa
Karakter Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa seseorang
tercermin antara lain hormat dan bekerja sama antara
pemeluk agama dan penganut kepercayaan, saling
menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai
dengan

agama

dan

kepercayaannya

itu;

tidak

memaksakan agama dan kepercayaannya kepada
orang lain.
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2. Bangsa yang Menjunjung Kemanusiaan yang Adil
dan Beradab
Karakter kemanusiaan seseorang tercermin antara
lain dalam pengakuan atas persamaan derajat,hak,
dan kewajiban; saling mencintai; tenggang rasa; tidak
semena-mena;

terhadap

orang

lain;

gemar

melakukan kegiatan kemanusiaan; menjunjung tinggi
nilai kemanusiaan.
3. Bangsa yang Mengedepankan Persatuan dan
Kesatuan Bangsa
Komitmen dan sikap yang selalu mengutamakan
persatuan

dan

kepentingan

kesatuan

pribadi,

Indonesia

kelompok,

dan

di

atas

golongan

merupakan karakteristik pribadi bangsa Indonesia.
Karakter kebangsaan seseorang tecermin dalam sikap
menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan
keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau
golongan; rela berkorban untuk kepentingan bangsa
dan negara.
4. Bangsa yang Demokratis dan Menjunjung Tinggi
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Karakter
perilaku

kerakyatan
yang

seseorang

tecermin

mengutamakan

dalam

kepentingan

masyarakat dan negara; tidak memaksakan kehendak
kepada orang lain; mengutamakan musyawarah
untuk mufakat dalam mengambil keputusan untuk
kepentingan bersama.
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5. Bangsa

yang

Mengedepankan

Keadilan

dan

Kesejahteraan
Karakter berkeadilan sosial seseorang tecermin antara
lain dalam perbuatan yang mencerminkan sikap dan
suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
Membangun Karakter dalam filsafat pancasila adalah
suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk membina,
memperbaiki dan atau membentuk tabiat, watak, sifat
kejiwaan, ahlak (budi pekerti), insan manusia (masyarakat)
sehingga menunjukkan perangai dan tingkah laku yang
baik berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
Ciri-Ciri Karakter Bangsa Indonesia:
a. Adanya saling menghormati dan saling menghargai
di antara sesama.
b. Adanya rasa kebersamaan dan tolong menolong.
c. Adanya rasa persatuan dan kesatuan sebagai suatu
bangsa.
d. Adanya rasa perduli dalm kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.
e. Adanya moral, akhlak yang dilandasi oleh nilai-nilai
agama.
f. Adanya perilaku dalm sifat-sifat kejiwaan yang saling
menghormati dan saling menguntungkan.
g. Adanya kelakuan dan tingkah laku yang senantiasa
menggambarkan nilai-nilai agama, nilai-nilai hukum
dan nilai-nilai budaya.
h. Sikap dan perilaku yang menggambarkan nilai-nilai
kebangsaan.
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Nilai-Nilai Karakter :
a. Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia
sebagai mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa.
b. Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan
yang bebas, merdeka dan bersatu.
c. Cinta akan Tanah Air dan Bangsa.
d. Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat.
e. Kesetiakawanan Sosial.
f. Masyarakat adil makmur.
Pelaksanaan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pendidikan
Berkarakter
Sebagai warga dalam pendidikan, baik guru, keluarga
maupun masyarakat harus memahami nilai-nilai Pancasila
sehingga mampu menerapkan dalam praktek belajar
kepada anak didiknya.
Jika dilihat dari ulasan tadi, maka penulis dapat
menyimpulkan bahwa dalam pemahaman Pancasila saja
warga pendidikan telah susah, terlebih lagi dalam
pelaksanaannya, tentu para pendidik tidak mengetahui
apa yang akan diberikan kepada anak didiknya. Di bawah
ini beberapa point yang harus dilakukan oleh pendidik
dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila.
a. Harus memahami nilai-nilai Pancasila tersebut.
b. Menjadikan Pancasila sebagai aturan hukum dalam
kehidupan setelah Al-Qur’an dan sunnah.
c. Memberikan

contoh

pelaksanaan

nilai-nilai

pendidikan kepada peserta didik dengan baik.
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Dengan melaksanakan tiga point di atas, diharapkan
cita-cita bangsa yang ingin melaksanakan pendidikan
berkarakter sesuai falsafah Pancasila akan terwujud.
Karena

bagaimanapun

juga

perkembangan

ilmu

pengetahuan dan teknologi terus berkembang setiap
waktu, sehingga tidak mungkin rasanya menghambat
perkembangan itu, sehingga satu-satunya jalan dalam
menerapkan pendidikan berkarakter adalah dengan
melaksanakan point-point di atas.
E.

Peran Filsafat Pendidikan dalam Membangun
Manusia Berkarakter
Seperti yang kita tahu bahwa, filsafat bukanlah ilmu

positif seperti fisika, kimia, biologi, tetapi filsafat adalah
ilmu kritis yang otonom di luar ilmu-ilmu positif.
Kelompok mencoba mengangkat unsur pembentukan
manusia.
Unsur lain yang menurut kelompok dapat membantu
membentuk karakter manusia sehingga manusia dapat
hidup secara lebih baik, lebih bijaksana adalah agama.
Dengan kata lain, agama mengandung nilai-nilai universal
yang pada hakikatnya mengajarkan yang baik bagi
penganutnya.
Dalam mata ‘pisau’ filsafat ketiga unsur pembentuk
manusia untuk hidup secara lebih baik bisa dilihat dan
dijelaskan secara lebih dalam pokok-pokok berikut:
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1.

Manusia mengetahui dirinya dan dunianya
Telah

dikatakan

sebelumnya

(pada

bagian

pendahuluan) bahwa pengetahuan merupakan salah satu
unsur

yang

penting

dalam

hubungan

dengan

pembentukan manusia untuk hidup secara lebih baik dan
lebih sempurna. Manusia adalah makluk yang sadar dan
mempunyai pengetahuan akan dirinya. Selain itu juga
manusia juga mempunyai pengetahuan akan dunia
sebagai

tempat

dimaksudkan

di

dirinya
sini

bereksistensi.

adalah

dunia

Dunia
yang

yang

mampu

memberikan manusia kemudahan dan tantangan dalam
hidup. Dunia di mana manusia bereksistensi dapat
memberikan kepada manusia sesuatu yang berguna bagi
pembentukan dan pengembangan dirinya.
Pengetahuan

merupakan

kekayaan

dan

kesempurnaan bagi makhluk yang memilikinya. Manusia
dapat mengetahui segala-galanya, maka ia menguasai
makhluk lain yang penguasaannya terhadap pengetahuan
kurang. Dalam lingkungan manusia sendiri seseorang
yang

tahu

lebih

dibandingkan

banyak

dengan

adalah

yang

lebih

tidak

baik

tahu

bila

apa-apa.

Pengetahuan menjadikan manusia berhubungan dengan
dunia dan dengan orang lain, dan itu membentuk
manusia itu sendiri.
Namun, pengetahuan manusia begitu kompleks.
Pengetahuan

manusia

menjadi

kompleks

karena

dilaksanakan oleh suatu makhluk yang bersifat daging
dan

jiwa

sekaligus,

maka

pengetahuan

manusia
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merupakan sekaligus inderawi dan intelektif. Pengetahuan
dikatakan inderawi lahir atau luar bila pengetahuan itu
mencapai

secara

pendengaran,
kenyataan

langsung,

penciuman,

yang

melalui

perasaan

mengelilingi

penglihatan,
dan

manusia.

pengetahuan

itu

dikatakan

inderawi

pengetahuan

itu

memperlihatkan

peraba,

Sementara,
batin

kepada

ketika

manusia,

dengan ingatan dan khayalan, baik apa yang tidak ada
lagi atau yang belum pernah ada maupun yang terdapat
di luar jangkauan

manusia.

Pengetahuan

intelektif

merupakan watak kodrati pengetahuan manusia yang
lebih tinggi.
Lalu, bagaimana pengetahuan yang dimiliki manusia
tentang dirinya dan dunianya dapat membentuk manusia
untuk hidup secara lebih baik? Manusia mengetahui
dirinya berarti mengenal dengan baik kelebihan dan
kekurangan yang ada pada dirinya. Sementara, manusia
mengetahui dunianya berarti manusia mengenal secara
baik apa yang ada atau terkandung dalam dunianya itu,
baik potensi yang dapat memudahkan manusia itu sendiri
maupun tantangan yang diperhadapkan kepadanya.
Kekurangan manusia dapat diatasi dengan apa yang ada
dalam dunianya. Tentu saja melalui suatu relasi, baik relasi
dengan

orang

lain

maupun

relasi

dengan

alam.

Pengetahuan dan pengenalan atas diri dan dunianya
membantu manusia untuk mengarahkan dirinya kepada
hidup yang lebih baik. Salah satu

cara

manusia

mengetahui dirinya dan lingkungannya adalah melalui
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pendidikan. Dan pendidikan di sini tentu saja pendidikan
yang diharuskan untuk seni yang baik, yang khas hanya
untuk manusia, dan yang membedakannya dari semua
binatang.
Jadi, melalui pengetahuanlah manusia mempunyai
hubungan dengan dirinya, dunia dan orang lain. Melalui
pengetahuan benda-benda dimanisfestasikan dan orangorang dikenal, dan bahwa tiap orang menghadiri dirinya.
Melalui pengetahuan pula manusia bisa berada lebih
tinggi, dan dapat membentuk hidupnya secara lebih baik.
Dengan pengetahuan manusia dapat melalukan sesuatu
atau membentuk kembali sesuatu yang rusak menjadi
baik berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Melalui
pengetahuan manusia dapat mengenal dirinya, orang lain
dan

dunia

menempatkan

di

sekitarnya,

dirinya

dalam

sehingga
dunianya

ia

mampu

itu

(dapat

beradaptasi dengan dunianya).
2.

Manusia dalam hidup komunitas
Secara umum komunitas dapat diartikan sebagai

suatu perkumpulan atau persekutuan manusia yang
bersifat permanen demi pencapaian suatu tujuan umum
yang diinginkan. Dan umumnya tujuan yang hendak
dicapai

itu

didasarkan

atas

kesatuan

cinta

dan

keprihatinan timbal balik satu dengan yang lain. Jadi,
secara tidak langsung hidup komunitas dapat dimengerti
sebagai suatu kehidupan dimana terdapat individuindividu manusia yang membentuk suatu persekutuan
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guna mancapai suatu tujuan bersama. Dan tujuan yang
dicapai itu selalu merunjuk pada nilai-nilai tertentu yang
diinginkan bersama. Misalnya, nilai kebaikan, keindahan,
kerja sama dan sebagainya. Selanjutnya, dalam mencapai
tujuan bersama itu setiap individu (anggota persekutuan)
saling berinteraksi atau bekerjasama satu dengan yang
lain guna tercapainya tujuan yang ingin dicapai.
Akan tetapi serentak pula tak dapat disangkal bahwa
melalui kehidupan komunitas kepribadian manusia dapat
dibentuk melalui proses sosialisai dan internalisasi.
Artinya, melalui nilai-nilai yang dicapai dalam hidup
komunitas itu
(anggota

disampaikan

persekutuan).

kepada setiap individu

Selanjutnya,

nilai-nilai

itu

dijadikan oleh pegangan dalam diri setiap individu.
Dalam hubungan dengan pembentukan karakter
manusia untuk hidup secara lebih baik, maka pertanyaan
yang patut dikemukakan adalah apakah kehidupan
komunitas dapat membentuk manusia untuk hidup secara
lebih baik atau lebih bijaksana dan kritis?
Menjawab pertanyaan di atas maka dapat dikatakan
bahwa kehidupan komunitas dapat membentuk hidup
manusia secara lebih baik. Dapat dikatakan demikian
karena

pada dasarnya kodrat manusia adalah makhluk

sosial. Itu berarti manusia selalu berada bersama dengan
sesamanya atau orang lain. Ia tidak berada sendirian,
melainkan selalu berada bersama dengan orang lain.
Manusia

selalu

berada

dengan

orang

lain

dan

membentuk suatu persekutuan yang disebut sebagai
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komunitas. Mereka membentuk hidup besama karena ada
nilai yang ingin dicapai secara bersama. Nilai yang ingin
dicapai adalah membentuk hidup secara lebih baik. Nilai
hidup secara lebih baik itu dicapai lewat interaksi atau
kerja sama setiap individu dalam komunitas. Selanjutnya,
setelah mencapai nilai yang diinginkan itu (membentuk
hidup secara lebih baik), kemudian disosialisasikan
kepada individu (anggota komunitas) dan selanjutnya
individu menjadikan nilai tersebut menjadi pegangan
dalam dirinya. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa melalui kehidupan komunitas dapat membentuk
hidup manusia secara lebih baik, lewat nilai yang
ditemukan dalam kehidupan komunitas itu. Nilai itulah
yang membentuk manusia menjadi lebih baik, lebih
bijaksana dan kritis dalam hidup.
3.

Agama membantu manusia hidup lebih baik
Arti budaya telah diangkat kembali oleh reneisans

dengan karakter naturalistik, yaitu budaya dipahami
sebagai pembentukan manusia dalam dunianya, yakni
sebagai pembentukan yang memperkenankan manusia
hidup atas cara yang lebih bijaksana dan lebih sempurna
dalam dunia yang adalah dunianya. Dalam konteks ini,
agama mendapat tempat dan peranan penting. Agama
dimengerti sebagai unsur integral dari budaya, terutama
karena mengajarkan bagaimana hidup dengan baik,
hidup dengan bijaksana dan nilai-nilai universal lainnya.
Dalam agama terkandung ajaran-ajaran kebijaksanaan
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(dalam

arti

tertentu

filsafat

dipahami

sebagai

kebijaksanaan) yang dapat mengarahkan manusia kepada
hidup yang lebih baik. Dengan demikian, hidup yang
lebih baik dalam perspektif filsafat budaya adalah
pembentukan kebijaksanaan secara internal dalam diri
manusia melalui ajaran-ajaran agama.
Manusia tidak dapat dilepaskan dari agama dalam
kehidupannya. Maksudnya adalah bahwa agama menjadi
sarana di mana manusia dapat memenuhi keinginannya
untuk dapat hidup dengan lebih bijaksana. Dengan kata
lain agama membantu manusia untuk dapat hidup lebih
baik. Melalui agama manusia dapat menjadi bijaksana
untuk mencapai realisasi dirinya yang lengkap sehingga
menjadi suatu microcosmos yang sempurna dalam
macrocosmos.
Setiap agama umumnya mengajarkan kepada para
penganut atau pengikutnnya untuk hidup sebagai orang
yang saleh, baik di hadapan manusia maupun di hadapan
yang Ilahi. Dengan demikian agama dapat mengarahkan
manusia

kepada

hidup

yang

lebih

baik.

Agama

membentuk manusia untuk menjadi lebih baik, lebih
bijaksana dengan menanamkan nilai-nilai universal dalam
diri manusia itu.
Kemudian daripada itu pengetahuan merupakan
salah satu unsur yang penting dalam hubungan dengan
pembentukan manusia untuk hidup secara lebih baik dan
lebih sempurna. Manusia adalah makluk yang sadar dan
mempunyai pengetahuan akan dirinya. Selain itu juga
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manusia juga mempunyai pengetahuan akan dunia
sebagai

tempat

dimaksudkan

dirinya

di

sini

bereksistensi.

adalah

dunia

Dunia
yang

yang

mampu

memberikan manusia kemudahan dan tantangan dalam
hidup. Dunia di mana manusia bereksistensi dapat
memberikan kepada manusia sesuatu yang berguna bagi
pembentukan dan pengembangan dirinya. Pengetahuan
merupakan kekayaan dan kesempurnaan bagi makhluk
yang memilikinya. Manusia dapat mengetahui segalagalanya,

maka

ia

menguasai

makhluk

lain

yang

penguasaannya terhadap pengetahuan kurang. Dalam
lingkungan manusia sendiri seseorang yang tahu lebih
banyak adalah lebih baik bila dibandingkan dengan yang
tidak tahu apa-apa. Pengetahuan menjadikan manusia
berhubungan dengan dunia dan dengan orang lain, dan
itu membentuk manusia itu sendiri.
Namun, pengetahuan manusia begitu kompleks.
Pengetahuan

manusia

menjadi

kompleks

karena

dilaksanakan oleh suatu makhluk yang bersifat daging
dan

jiwa

sekaligus,

maka

pengetahuan

manusia

merupakan sekaligus inderawi dan intelektif. Pengetahuan
dikatakan inderawi lahir atau luar bila pengetahuan itu
mencapai

secara

pendengaran,
kenyataan

langsung,

penciuman,

yang

melalui

perasaan

mengelilingi

penglihatan,
dan

manusia.

pengetahuan

itu

dikatakan

inderawi

pengetahuan

itu

memperlihatkan

peraba,

Sementara,
batin

kepada

ketika

manusia,

dengan ingatan dan khayalan, baik apa yang tidak ada
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lagi atau yang belum pernah ada maupun yang terdapat
di luar jangkauan

manusia.

Pengetahuan

intelektif

merupakan watak kodrati pengetahuan manusia yang
lebih tinggi.
Lalu bagaimana pengetahuan yang dimiliki manusia
tentang dirinya dan dunianya dapat membentuk manusia
untuk hidup secara lebih baik? Manusia mengetahui
dirinya berarti mengenal dengan baik kelebihan dan
kekurangan yang ada pada dirinya. Sementara, manusia
mengetahui duninya berarti menusia mengenal secara
baik apa yang ada atau terkandung dalam dunianya itu,
baik potensi yang dapat memudahkan manusia itu sendiri
maupun tantangan yang diperhadapkan kepadanya.
Kekurangan manusia dapat diatasi dengan apa yang ada
dalam dunianya. Tentu saja melalui suatu relasi, baik relasi
dengan

orang

lain

maupun

relasi

dengan

alam.

Pengetahuan dan pengenalan atas diri dan dunianya
membantu manusia untuk mengarahkan dirinya kepada
hidup yang lebih baik. Salah satu

cara

manusia

mengetahui dirinya dan lingkungannya adalah melalui
pendidikan. Dan pendidikan di sini tentu saja pendidikan
yang diharuskan untuk seni yang baik, yang khas hanya
untuk manusia, dan yang membedakannya dari semua
binatang.
UNESCO telah merumuskan empat pilar pendidikan
(learning to know, learning to do, learning to be and
learning to live together) untuk era memasuki abad ke-21.
Ini dikaitkan dengan pembangunan manusia yang
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berkarakter lewat jalur filsafat. Kondisi kekinian yang
semakin tidak terarah. Filsafat adalah pengunci bagi
kegamangan yang sedang melanda indeks pembangunan
manusia yang berkarakter saat ini. Ditengah semakin
banyak manusia yang sedang jatuh dalam gelimang
ketidaktahuan dan hanya menganggap ilmu filsafat
sebagai kaji teoritis dan hanya memandangnya sebagai
tolok ukur belajar, maka ada hal yang perlu digali lagi
sebagai

manusia.

Manusia

yang

memiliki

karakter

sejadinya harus membubuhi pikirannya dengan berbagai
macam ilmu yang berakar dari filsafat. Pengkajiannya
adalah menuju kebenaran yang hakiki, absolut dan
bermanfaat di masa yang akan datang. Manusia yang
belajar dengan filsafat maka terbentuk dengan karakter
masing-masing. Integritas dari seorang manusia yang
belajar filsafat selalu mengakomodir transfer keilmuannya
pada titik pengembangan. Etika seorang ilmuwan yang
menawarkan ilmu pengetahuan sebagai hasil dari filsafat
pada setiap dunia yang terus berkembang.
Dari sinilah manusia merumuskan filsafat sebagai
pembentuk karakter dalam kehidupannya. Filsafat secara
garis besar hadir dalam segala bentuk ilmu pengetahuan.
Manusia yang terus belajar akan mengakar dengan
karakter yang sudah sedemikian rupa diolah filsafat.
Output

jadian

yang

dimiliki

dalam

bentuk

ilmu

sebenarnya merupakan bukti maujud filsafat itu sendiri.
Seiring perjalanan manusia tersebut mulai mengasah
karakter yang dimilikinya. Seorang ilmuwan fisika pasti
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akan menjadi pengukur yang handal dalam bidangnya,
seorang ilmuwan bahasa pasti mampu mengakomodir
perbendaharaannya, dan lain-lain. Manusia dianggap
sebagai

penguasa

hati

nurani

mereka

untuk

menumbuhkan karakter dan berpengaruh pula pada
lingkungannya.

Semestinya

manusia

menjadi

penyongsong pembangunan dengan pondasi karakter
yang kuat. Pondasi kebangsaan yang sudah tertanam
dalam bagian ilmu masing-masing. Manusia menjadi
sosok paling dominan, terhadap kaumnya yang klasik dan
memiliki kompetensi bawaan sebagai pencari ilmu. Prinsip
keilmuan dari manusia itulah yang akan menjadikannya
berkarakter, setelah bertemu muka dengan filsafat. Selain
itu, filsafat juga menelaah bagian etika keseluruhan dari
manusia tersebut. Apakah manusia tersebut masih masuk
dalam insan yang selalu belajar? Mengerjakan kebenaran
dan meninggalkan kesalahan. Institusi yang sedang
dibangun filsafat dalam dunia global saat ini seharusnya
bisa diartikan sebagai tingkat ukur kebenaran yang
dibangun

oleh

dunia

itu

sendiri.

Manusia

yang

berkarakter cukup mudah dibangun asalkan filsafat
masuk dalam kategori yang sudah diporsikan sebagai
pangkal dari pembangunan tersebut.
Bicara karakter maka definisi sederhananya adalah
suatu kebiasaan yang menjadi pengarah dari tindakan
tindakan kita yang endingnya jika kita bisa mengetahui
kebiasaan-kebiasaan seseorang kita juga bisa mengetahui
sikap seseorang tersebut pada suatu situasi atau kondisi
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yang terjadi atau dengan kata lain karakter adalah
rangkaian tindakan yang terjadi secara spontan karena
sudah tertanam dalam pikiran dan disebut dengan
kebiasaan.

Domain

terpenting

dalam

pembentukan

karakter adalah pikiran kita. Apa yang kita pelajari, apa
yang kita alami, apa yang kita lakukan, apa yang kita
kembangkan dan semua yang terjadi dalam perjalanan
kehidupan kita semuanya terekam dalam memori otak.
Lantas kembali terulang pertanyaan, apakah kita
sudah memahami benar karakter yang tersirat dalam
setiap ilmu yang kita pelajari? Manusia yang memiliki
norma

dan

aturan

yang

berkembang

dalam

kehidupannya adalah salah satu contoh pembangunan
manusia yang berkarakter. Lebih jelas lagi, ketika manusia
tersebut sadar bahwa ilmu yang dipelajari adalah untuk
mengangkat marwah dirinya dan negeri ini. Belajar ilmu
pengetahuan adalah belajar dari buah, dimana buah
tersebut sebenarnya memiliki pohon besar yang mampu
berbuah tanpa mesti menungggu musim panen. Pohon
tersebut adalah pohon filsafat. Mengkaji filsafat dalam
membangun manusia yang berkarakter secara sempurna
sangat diharapkan. Apalagi negeri ini sudah begitu
bobrok sehingga kita butuh sebuah karakter yang kuat.
Karakter anti korupsi yang sebenarnya bisa disandingkan
dengan beberapa karakter lainnya. Filsafat ada dalam
setiap gerak langkah kita, ilmu adalah jalannya. Maka
manusia yang menguasai filsafat adalah manusia yang
berkarakter.
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F.

Peran Guru Filsafat dalam Pendidikan Karakter di
Sekolah
Jika pendidikan karakter diselenggarakan di sekolah

maka

guru

akan

menjadi

pioner

dan

sekaligus

koordinator program tersebut. Hal itu karena guru yang
memang secara khusus memiliki tugas untuk membantu
siswa mengembangkan kepedulian sosial dan masalahmasalah kesehatan mental, dengan demikian guru harus
sangat akrab dengan program pendidikan karakter.
Guru harus mampu melibatkan semua pemangku
kepentingan (siswa, guru bidang studi, orang tua, kepala
sekolah)

di

dalam

mensukseskan

pelaksanaan

programnya. Mulai dari program pelayanan dasar yang
berupa rancangan kurikulum bimbingan yang berisi
materi tentang pendidikan karakter, seperti kerja sama,
keberagaman,
membantu

kejujuran,

orang

lain,

menangani
persahabatan,

kecemasan,
cara

belajar,

menejemen konflik, pencegahan penggunaan narkotika,
dan sebagainya. Program perencanaan individual berupa
kemampuan

untuk

membuat

pilihan,

pembuatan

keputusan, dan seterusnya. Program pelayanan responsif
yang antara lain berupa kegiatan konseling individu,
konseling kelompok.
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LATIHAN SOAL
1.
2.
3.
4.

Jelaskan definisi pendidikan berkarakter!
Bagaimana landasan filsafat terhadap pendidikan
karakter?
Jelaskan pandangan filsafat pancasila dalam
pendidikan karakter!
Jelaskan peran penting filsafat pendidikan dalam
membangun manusia yang berkarakter!
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