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Amanat Galunggung (Yunita Iriyani Syarief, 2015)

Hana nguni hana mangke, tan hana nguni tan hana 
mangke, aya ma baheula aya tu ayeuna, henteu 
ma baheula henteu tu ayeuna, hana tunggak hana 
watang, hana ma tunggulna, aya tu cantangna ”

(Ada dahulu ada sekarang, bila tidak ada dahulu 
tak akan ada sekarang, karena ada masa silam, 
maka ada masa kini, bila tiada masa silam tak akan 
ada masa kini, ada tonggak tentu ada batang, bila 
tidak ada tongggak tidak akan ada batangnya).

Akar-akar budaya bangsa merupakan basis mem-
bangun karakter kemanusiaan guna membentuk 
kepribadian kemanusiaan bangsa yang adi-
luhung.

Kemerdekaan berakar pada karakter kemanusiaan 
yang membentuk kepribadian bangsa berbasis 
nilai-nilai budaya adiluhung para leluhur.
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SAMBUTAN 
KETUA UPT MKU (MPK-MBB)

Untuk kesekian kalinya UPT MKU (MPK-MBB) Universitas 
Lambung Mangkurat menerbitkan buku yang dipersembahkan 
untuk memperkuat karakter kemanusiaan dalam kerangka 
pengembangan kepribadian manusia, melalui pendidikan yang 
bermuatan nilai dan moral. Buku ini merupakan produk terakhir 
dari UPT MKU (MPK-MBB), karena akan bergabung dengan 
Lembaga Peningkatan dan Pengembangan Pembelajaran 
(LP3) Universitas Lambung Mangkurat, menjadi Pusat 
Pengembangan MKU.

UPT MKU (MPK-MBB) sejak tahun 2009 dan 2012 telah 
menerbitkan 7 buah buku, yakni POS Pelayanan UPT MKU 
UNLAM (2008), Standar Kompetensi Dosen MKU UNLAM 
(2012), Panduan Kurikulum MKU (2012), Pedoman Pendidikan 
Karakter WASAKA (Waja Sampai Kaputing) UNLAM, Etika 
Wasaka (2012), Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan 
Tinggi (2013), Pendidikan Agama Islam untuk Mahasiswa 
(2013), dan terakhir  Membangun Karakter Kemanusiaan, 
Membentuk Kepribadian Bangsa melalui Pendidikan (2016). 
Buku-buku yang diterbitkan tersebutkan merupakan salah satu 
realisasi kinerja pelayanan UPT MKU.

Terima kasih kepada editor yang telah menghimpun 
beberapa tulisan dari kolega-kolega yang bergerak di bidang 
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MKU baik dalam dimensi keilmuan, program studi maupun 
matakuliah, sehingga beberapa pemikiran tentang pembentukan 
karakter dan pengembangan kepribadian dapat menjadi 
pembuka wawasan, pencerah pemikiran, dan pengembang 
keilmuan dari mata-mata kuliah umum di Perguruan Tinggi 
umumnya, terutama di Universitas Lambung Mangkurat.

Semoga keberadaan buku ini dapat bermafaat bagi bangsa, 
negara dan masyarakat, terutama bagi pembinaan karakter 
kemanusiaan generasi muda. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang 
Maha Esa memberikan Ijin, Karunia dan RahmatNya.

Banjarmasin,     Januari  2016

Dr. H. Sarbaini, M.Pd
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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur dipanjatkan kehadirat 
Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dengan berkah, ijin dan 
karunia-Nyalah, buku ini dapat diselesaikan pembuatannya, 
hingga kepada penerbitannya.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi 
Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikut beliau 
hingga akhir zaman.

Buku ini merupakan tulisan yang berasal dari beberapa 
dosen perguruan tinggi dan widyaiswara yang berkiprah dalam 
Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian. Tema tulisan adalah 
“Membangun Karakter Kemanusiaan, Membentuk Kepribadian 
Bangsa melalui Pendidikan”. Tema ini digarap berbasis keahlian 
baik dari perspektif keilmuan, program studi maupun fakultas 
masing-masing penulis, namun dalam koridor perspektif 
Pendidikan Umum/Nilai yang berorientasi pada pembentukan 
kepribadian kemanusiaan manusia.

Tujuan dari penulisan ini adalah memberikan kontribusi 
pemikiran terhadap pembangunan karakter kemanusiaan, demi 
pembentukan kepribadian bangsa, sehingga dapat memperluas 
dan memperkuat wawasan tentang pembangunan karakter  
kemanusiaan dan pembentukan kepribadian bangsa, khususnya 
bagi dosen-dosen Matakuliah Dasar Umum (Matakuliah 



viii

Sarbaini , Dkk

Pembinaan Kepribadian), maupun para pendidikan yang 
bergerak di lapangan mata pelajaran pendidikan dasar/umum 
di persekolahan.

Terima kasih kepada Rektor Universitas Lambung 
Mangkurat atas dukungan terhadap penerbitan buku ini. Terima 
kasih kepada UPT MKU (MPK-MBB) Universitas Lambung 
Mangkurat yang telah memfasilitasi dari penulisan hingga 
penerbitannya. Semoga Allah SWT memberikan pahala atas 
amal yang diberikan.   

Akhirnya, apa yang baik dari apa yang dimuat dari buku 
ini adalah semata karena berkah dari Allah SWT, dan apa yang 
kurang, lemah, dan tidak sempurna adalah semua berasal dari 
kami para penulis, terutama dari editor, yang menghendaki 
harus lebih banyak belajar lagi untuk menyempurnakan lagi. Ini 
hasil optimal yang dapat kami wujudkan, tetapi tidak menutup 
peluang untuk meperbaikinya sehingga lebih baik lagi. 
Barakallahu.

Banjarmasin,       Januari  2016

Dr.H. Sarbaini, M.Pd
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SEKAPUR SIRIH

Editor : Sarbaini

Permasalahan karakter kemanusiaan, terutama generasi 
muda, dalam hal ini peserta didik telah menjadi perhatian utama 
dari bangsa Indonesia. Tidak hanya berkaitan dengan kondisi 
empiris yang menyedihkan dari karakter bangsa saat ini, tetapi 
juga berkaitan dengan kondisi nilai-nilai dari Pancasila, yang 
seharusnya menjadi jati diri karakter bangsa. Oleh karenanya 
pembangunan karakter bangsa, generasi muda dan peserta 
didik sudah menjadi keniscayaan yang mesti tidak dihindarkan 
lagi.

Urgensi dari pembangunan karakter bangsa, generasi 
muda dan peserta didik mempunyai latar belakang yang kuat, 
baik secara filosofis, ideologis, normatif, historis maupun 
sosiokultural (Pemerintah RI, 2013).  Secara filosofis merupakan 
kebutuhan asasi dalam proses berbangsa, untuk memiliki 
karakter dan jati diri yang kuat, agar bangsa tersebut tetap 
eksis. Dari perspektif ideologis, adalah upaya perwujudan 
ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Sementara dari aspek normatif, merupakan wujud langkah 
mencapai tujuan negara. Dalam perspektif historis, sebagai 
dinamika inti proses kebangsaan yang terjadi tanpa henti dalam 
kurun sejarah, baik pada zaman penjajahan maupun zaman 
kemerdekaan. Secara sosiokultural, merupakan keharusan dari 
suatu bangsa yang multikultural. 
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Namun yang paling substansial dari pembangunan karakter 
adalah kondisi empiris dari karakter bangsa itu sendiri yang 
menunjukkan kondisi yang memprihatinkan, menyimpang 
dari karakter yang dikehendaki oleh nilai-nilai Pancasila. 
Hal demikian dapat dilihat indikatornya dari karakter yang 
terwujud dalam perilaku masyarakat modern dalam kehidupan 
sehari-hari. Karakteristik perilaku masyarakat modern menurut 
Hawari (1997:6) adalah :

1. Pola hidup masyarakat dari yang semua sosial religius 
cendrung ke arah pola kehidupan masyarakat individual 
materialistis dan sekuler;

2. Pola hidup sederhana dan produktif cendrung ke arah 
pola hidup mewah dan konsumtif;

3. Struktur keluarga semula extended family cendrung ke arah 
nuclear family, bahkan sampai kepada single parent family;

4. Hubungan kekeluargaan yang semula erat dan kuat 
cendrung menjadi longgar dan rapuh;

5. Nilai-nilai agama dan tradisional masyarakat cendrung 
berubah menjadi masyarakat modern bercorak sekuler 
dan serba boleh (permissive society);

6. Lembaga perkawinan mulai diragukan, masyarakat 
cendrung untuk memilih hidup bersama tanpa nikah;

7. Ambisi karir dan materi yang dapat mengganggu 
hubungan interpersonal, baik dalam keluarga maupun di 
masyarakat.

Kondisi perilaku modern di masyarakat dalam kehidupan 
sehari-hari terjadi, karena adanya pengaruh yang kuat dari 
nilai-nilai pragmatis-sekularisme-materialis yang dibawa oleh 
globalisasi melalui arus teknologi komunikasi secara masif 
dan canggih, sementara melemahnya pengaruh nilai-nilai 
idealisme-religius dari budaya lokal yang masih bertahan, 
sehingga selain mewujud dalam perubahan, juga melahirkan 
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benturan. kebingungan, ketegangan, konflik, bahkan anomali 
dalam menentukan nilai-nilai yang menjadi basis karakter untuk  
berperilaku. Delors (1997:32) mengemukakan hal demikian 
se bagai “ketegangan antara kepentingan global dengan ke-
penting an lokal, antara kompetensi dengan kepedulian, dan 
antara spiritual dan material”.

Dalam kondisi demikian, pendidikan hendaknya membantu 
bangsa, generasi muda dan peserta didik memberikan solusi 
untuk menghadapi perubahan, benturan, kebingungan, ke-
tegang an, konflik, bahkan anomali dalam mengadopsi nilai-
nilai untuk dijadikan sebagai basis karakter berperilaku. Solusi 
itu hendaknya menumbuh-kembangkan multi-kecerdasan 
(spiritual, moral, sosial, kognitif dan kerampilan), kematangan 
moralitas dan komitmen untuk memegang teguh nilai-nilai 
yang diyakini (believed values), untuk menjadi nilai-nilai perilaku 
dalam kehidupannya secara kultural (cultural values) dan mem-
pribadi (personalized values). 

Pembangunan karakter bangsa, tidak hanya mengenalkan 
nilai-nilai sebagai basis nilai (value basic) atau nilai inti (core 
value) bagi karakter untuk berperilaku, tetapi hendaknya 
meyakini bahwa nilai-nilai tersebut, dan mampu serta ber-
komitmen menjadinya membudaya (civilized) dan mempribadi 
(personalized). Dalam hal demikian, maka posisi Pendidikan 
Umum/Nilai-nilai menjadi penting, karena tidak hanya 
bergulat dengan penanaman dan pembudayaan nilai-nilai 
yang menjadi basis dan inti karakter dalam berperilaku, tetapi 
Pendidikan Umum/Nilai fokus utamanya pada pribadi 
manusia, khususnya pribadi peserta didik, yakni pada upaya 
pengembangan individu dalam skala yang luas, tidak saja 
menyangkut pengembangan individu, tetapi meliputi emosi, 
sosial, dan moral peserta didik (Henry, 1952; Mulyana, 2002), 
memusatkan perhatian pada tindakan (Pribadi, 1971, Mulyana, 
2002), bagaimana melibatkan siswa sepenuhnya dalam proses 

Sekapur Sirih
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belajar dan aktivitas-aktivitas hubungan antara sesama di 
lingkungan kampus (Gaff, 1993: 2; Mulyana, 2002), dalam 
dimensi program, proses, fase dan produk (Mulyana, 2002:3).

Dalam dimensi program, Pendidikan Umum/Nilai 
adalah berkaitan dengan pendidikan persekolahan dengan 
implementasi pembelajaran melalui sejumlah mata pelajaran 
umum (dasar) atau mata kuliah dasar umum yang harus 
ditempuh oleh siswa atau mahasiswa (Alberty dan Alberty, 
1965). Pendidikan Umum/Nilai sebagai proses pembentukan 
pemahaman terintegrasi dan terorganisasi (Brameld, 1965); 
penekanan pada pembentukan kerangka pikir (Cohen, 1993); 
dan menitikberatkan pada upaya pemahaman tentang makna 
esensial (Phenix, 1964), yang dilaksanakan dalam pendidikan 
persekolahan dan di luar sekolah (Mulyana, 2002). Sementara 
dari dimensi fase, Pendidikan Umum/Nilai adalah fase 
dari belajar yang akan menjadi pengalaman bersama dari 
seluruh laki dan wanita, maknanya adalah implementasi dari 
fase belajar harus mempertimbangkan faktor lingkup dan 
urutan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan anak didik 
(Dictionary of Education, 1973; Mulyana, 2002). Pendidikan 
Umum/Nilai sebagai produk adalah menyiapkan peserta didik 
untuk kehidupan yang penuh dan memuaskan sebagai anggota 
keluarga, pekerja, warga negara yang terintegrasi dan menjadi 
manusia yang berguna (McConnell, 1952, dalam Mulyana, 
2002); membuat setiap orang mesti memiliki kehidupan yang 
memuaskan dan efisien (Draper, 1970, dalam Mulyana, 2002), 
dan berkenaan dengan pengembangan keseluruhan kepribadian 
seseorang dalam kaitannya dengan masyarakat lingkungan 
hidupnya (Hamdan Mansoer, 1983, dalam Mulyana, 2002).

Berdasarkan hal demikian, maka berlandaskan koridor 
perspektif Pendidikan Umum/Nilai, maka disusunlah buku 
ini dengan tema “ Membangun Karakter Manusia, Membentuk 
Kepribadian Banga, melalui Pendidikan”, dengan para 
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kontributor yang menyumbangkan tulisan mereka berdasarkan 
keahlian bidang ilmu/studi atau mata kuliah yang diasuhnya, 
maupun program studi serta fakultas yan menjadi “home base” 
mereka.

Fadillah, dosen Fakultas Pendidikan Universitas Tanjung 
Pura, Pontianak, Kalimantan Barat, menyumbangkan pemikiran 
tentang “Membangun Karakter Bangsa” sebagai inisiasi 
kontributor. Fadillah memulai paparannya dengan mengupas 
makna membangun karakter, dilanjutkan dengan faktor-faktor 
pembangunan karakter bangsa dan cara membangunnya. 
Menurut Fadillah, membangun karakter bangsa berarti 
membangun nilai, moral dan norma (NMNr), yang ketiganya 
mengenai substansi dunia afektif manusia, melalui pendidikan 
yang mampu melahirkan generasi muda yang berkarakter 
dan mandiri, meliputi tiga kawasan domain,  kognitif akan 
mengantar anak sampai pada self concept;  afektif,  membentuk 
norma, dan secara psikomotorik mencapai tahapan kemahiran/ 
perilaku baku atau budaya. Pendidikan dalam perspektif 
Pendidikan Umum dipandang sebagai  upaya membantu 
anak didik memahami dunia dan memotivasi mereka 
untuk melakukan perubahan di dalamnya, menanamkan 
penghormatan terhadap perbedaan pendapat dan memelihara 
semangat kebangsaan yang mengarahkan kepada intropeksi 
personal serta mempromosikan perilaku sosial.

Aceng Kosasih, dosen matakuliah Pendidikan Agama Islam 
dari Jurusan MKDU Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan 
Indonesia, Bandung, memberikan sumbangan pemikiran 
dari sudut Pendidikan Agama Islam tentang bagaimanakah 
sebenarnya pandangan agama Islam berdasarkan Al-Quran 
dan Hadist terhadap manusia, khususnya manusia yang utuh, 
dan bagaimana mewujudkan manusia utuh. Menurut Aceng 
Kosasih, Manusia utuh adalah target Pendidikan Umum, karena 
merupakan program pendidikan bagi semua orang (generasi 

Sekapur Sirih
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muda) dalam rangka mengembangkan nilai-nilai, sikap, 
pemahaman, dan keterampilan yang esensial berkenaan dengan 
masalah pribadi dan sosial secara terintegrasi. Pendidikan 
Agama Islam dalam perspektif Pendidikan Umum adalah 
mempersiapkan peserta-didik, terutama generasi muda untuk 
menjadi “manusia yang sesungguhnya”, yang manusiawi, 
mengenal diri sendiri dan manusia lain di sekelilingnya, 
sadar akan kehidupan yang luas dengan segala masalah dan 
kondisinya yang menjadi hak dan kewajiban tiap orang untuk 
memberdayakannya sebagai anggota keluarga, masyarakat, 
warga Negara dan dunia, dan akhirnya selaku umat manusia 
sebagai ciptaan Tuhan Maha Pencipta.

A. Syamsu Rizal, dosen Pascasarjana Program Studi 
Pendidikan Umum/Nilai, Universitas Pendidikan Indonesia, 
Bandung, menyampaikan sumbangan pemikiran tentang Ha-
ke kat Pendidikan Agama, dengan paparannya tentang ha-
kekat agama dalam kehidupan manusia, hakekat pendidikan 
agama bagi manusia, posisi sebenarnya dari Pendidikan 
Agama dalam konteks Pendidikan Umum, dan kedudukan 
Pendidikan Agama sebagai Pendidikan Umum dalam Sistem 
Pendidikan Nasional Indonesia. Menurut A. Syamsu Rizal, 
Pendidikan agama merupakan suatu proses mempertemukan 
fitrah keberagamaan seseorang dengan nilai-nilai agama untuk 
meningkatkan religiositasnya. Pendidikan Agama dalam 
perspektif Pendidikan Umum adalah sebagai pendidikan nilai 
yang bersifat rabbany, secara konseptual haruslah merupakan 
pendidikan yang religius, bukan sekedar transfer pengetahuan 
tentang ajaran-ajaran agama, yaitu pendidikan yang tidak 
sekedar menyentuh aspek kognitif, tapi pendidikan yang dapat 
menembus hati dan kesadaran batiniyyah peserta didik.

Lukman Hakim, dosen Pendidikan Agama Islam di Sekolah 
Tinggi Hukum Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam sumbangan 
pemikiran tentang pendidikan agama Islam lebih fokus 
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terhadap peran Pondok Pesantren dalam Sistem Pendidikan. 
Menurut Lukman Hakim, Posisi pondok pesantren dalam 
sistem pendidikan nasional sudah demikian jelas, baik dilihat 
dari aspek historis, empiris dan dan juridis. Pondok pesantren 
telah terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional, karena 
telah melaksanakan berbagai perannya dalam pelaksanaan 
pendidikan, yaitu: peran instrumental, peran keagamaan, 
peran mobilisasi masyarakat, dan peran pembinaan mental dan 
keterampilan. Dalam perspektif Pendidikan Umum, Tujuan 
umum pondok pesantren adalah membina warga negara agar 
berkepribadian Muslim sesuai dengan ajaran-ajaran agama 
Islam dan menanamkan rasa keagamaan tersebut pada semua 
segi kehidupanya serta menjadikanya sebagai orang yang 
berguna bagi agama, masyarakat dan Negara. Pendidikan 
Keislaman harus bersifat kaffah (konprehensif) yang mencakup 
aspek Kognitif (pengetahuan) yang paling mendasar adalah 
keimanan, membaca Al-Quran dan kisah-kisah orang yang 
sholeh, Affektif (nilai moral), Psikomotor dibiasakan  mengamal-
kan amalan-amalan praktis, seperti shalat berjamaah, berdoa, 
kerjasama dan sebagainya.

Mad’Ali, dosen Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 
dalam kontribusi pemikirannya pada buku ini lebih menyoroti 
terhadap Pendidikan  Dasar  dalam  Perspektif  Islam.  Menurut 
Mad’Ali, pendidikan dasar dalam perspektif Islam harus bersifat 
kaffah (komprehensif), mencakup aspek kognitif (pengetahuan), 
afektif (nilai), dan psikomotor. Pada tataran kognitif, yang paling 
mendasar ditanamkan adalah bidang keimanan, ibadah fardu 
‘ain, membaca al-Qur’an, dan kisah-kisah orang-orang saleh. 
Dalam bidang afektif (nilai moral) adalah pembiasaan sikap 
santun, hormat menghormati, dan tolong-menolong di antara 
sesama temannya, juga dibiasakan menyapa guru dan orang lain 
dengan salam keislaman dan ucapan-ucapan yang baik.  Dalam 
bidang psikomotor, anak dibiasakan mengamalkan amalan-

Sekapur Sirih
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amalan praktis, seperti: shalat berjama’ah, berdoa’, bekerja sama 
dalam kelompok untuk mengerjakan sesuatu, atau sewaktu-
waktu dibawa ke panti-panti asuhan dan dilatih untuk memberi 
bantuan kepada mereka. Pendidikan Dasar perspektif Islam 
membawa implikasi bagi Pendidikan Umum, bahwa dalam 
pendidikan dasar tidak hanya membentuk basis pendidikan 
untuk pendidikan selanjutnya, tetapi dalam perspektif masa 
depan yang lebih luas, yakni pendidikan seumur hidup menuju 
alam akhirat.

Nunung Nursyamsiah, dosen Universitas Pendidikan Indone-
sia, Bandung, menyoroti Pembudayaan Nilai-nilai Islami di 
sekolah, sebagai fokus dari sumbangan pemikirannya. Menurut 
Nunung Nursyamsiah, dalam perspektif Pendidikan Umum, 
nilai-nilai Islami yang seharusnya dibudayakan di lingkungan 
sekolah terdiri dari nilai yang terkait dengan hubungan antar 
manusia (makhluk), dengan Khalik, dan dengan lingkungan 
atau alam. Nilai-nilai itu harus dibudayakan secara terintegrasi 
dengan Imtak dan Iptek dalam implementasi kurikulum sekolah. 
Proses pelaksanaannya tidak hanya dipandang sebagai upaya 
transfer pengetahuan tentang nilai akan tetapi harus merupakan 
satu kesatuan dalam pengembangan budaya sekolah yang lebih 
tercermin melalui perilaku sehari-hari.

Sarbaini, dosen pada Program Studi Pendidikan Pancasila 
dan Kewarganegaraan FFKIP Universitas Lambung Mangkurat, 
turut menyumbangkan pemikiran dengan fokus telaah tentang 
Posisi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk 
Warganegara Demokratis. Menurut Sarbaini, posisi Pendidikan 
kewarganegaraan dalam perspektif Pendidikan Umum, 
nampaknya sejalan, bahwa Pendidikan Kewarganegaraan baik 
sebagai program, proses, fase dan produk memadukan secara 
integral aspek pengetahuan, sikap, keterampilan, fisik dan 
mental, individu dan kolektif dalam berperilaku untuk menjadi 
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warga negara yang demokratis, sekaligus menjadi warga negara 
yang baik dan berkeadaban (Civilized Citizenship).

Dinny Mardiana, dosen mata kuliah Pendidikan Lingkungan 
Hidup, Universitas Islam Nusantara, Bandung, mengupas 
tentang Pendidikan Lingkungan Hidup dari Perspektif Pen-
didikan Umum/Nilai, sebagai kontribusi pemikirannya dalam 
buku ini. Bagi Dinny Mardiana, pembelajaran PLH hendaknya 
disertai dengan pengembangan nilai, moral, dan etika, yang 
mampu menumbuhkan potensi peserta didik dalam menghargai 
kontribusi iptek, mengembangkan minat belajar, dan memiliki 
sikap ilmiah. Materi esensial PLH yang di dalamnya terkandung 
nilai, moral, dan etika harus dimiliki oleh peserta didik, dianggap 
krusial, dan aktivitas pembelajaran perlu diarahkan pada 
pemahaman dan pengalaman nilai-nilai yang secara langsung 
berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, serta ditekankan 
untuk pengembangan sistem nilai, agar peserta didik mampu 
berpikir, bersikap, bertindak lebih matang, melalui beberapa 
pendekatan alternatif, yaitu; eksperimental dan partisipatory, 
integral (strategi klarifikasi nilai, pengembangan moral, analisis 
nilai, penanaman nilai), dan belajar tindakan.

Izzah Faizah Siti Rusydati Khaerani, dosen Universitas Islam 
Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, dalam sumbangan 
pemikiran dalam  buku ini, mengangkat topik tentang Hak-Hak 
Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif Pendidikan Umum.  
Menurut  Izzah Faizah Siti Rusydati Khaerani, dalam perspektif 
Islam, hak-hak azasi manusia diyakini telah digaransi di dalam 
prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang berasal dari teks-teks 
suci maupun konstruksi pemikiran ulama. Prinsip-prinsip 
dasar tersebut mencakup atas: ketuhanan, keadilan, persamaan, 
kebebasan, toleransi, dan sebagainya. Akan tetapi, dari segi 
implementasinya tidak sedikit kekeliruan dalam memahami 
hukum Islam dan hak-hak azasi manusia, khususnya yang 
berkaitan dengan kebebasan beragama (freedom of religion), 

Sekapur Sirih
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karena dalam perspektif Pendidikan Umum, dalam kerangka 
pengembangan kepribadian tidak dikehendaki pemaksaan 
kehendak, meskipun hal yang berkaitan dengan hak. Jika 
seseorang sudah memaksakan kehendaknya terhadap orang 
lain, berarti orang tersebut sudah memaksa orang lain, tidak 
menghargai keyakinannya sendiri.

Syamsul Arifin, Dosen, Fakultas Tarbiyah, IAIN Mataram, 
mengetengahkan Urgensi Pendidikan Multikultural dalam 
Masyarakat Indonesia yang Heterogen. Menurut Syamsul 
Arifin, semboyan Bhineka Tunggal Tungga Ika, secara normatif 
Indonesia sudah menasbihkan diri sebagai negara yang 
menganut ideolgi Multikulturalisme. Namun, karena ideologi 
ini tidak disosialisasikan melalui jalur pendidikan, semboyan 
itu hanya eksis di wilayah retorika politik. Pada tataran praktik, 
justru menafikan kebhinekaan dengan menggunakan praktik 
“Melting pot”. Aneka budaya sebagai aset bangsa “mengering”  
dan  beberapa pemilik identitas budaya tertindas. Akibatnya, 
konflik horizontal yang dipicu oleh perbedaan identitas 
budaya meledak, ketika kran demokrasi dibuka. Pendidikan 
Multikultural menjadi kebutuhan primer Indonesia sebagai 
nation-state yang multikultural, kompleks dan memiliki nilai 
prospektif di masa yang depan. Pendidikan multikultural 
dalam perspektif Pendidikan Umum, dianggap mengakomodir 
kesetaraan dalam perbedaan, sebuah konsep selain sebagai 
transformasi pengetahuan, juga transformasi nilai yang mampu 
meredam konflik vertikal dan horizontal yang disebabkan oleh 
berbagai segi perbedaan.

Kokom Siti Komariah, dosen Jurusan PAUD FIP Universitas 
Pendidikan Indonesia, Bandung, memaparkan pemikirannya 
tentang Pendidikan Anak Usia Dini.  Kokom Siti Komariah 
menyatakan bahwa Pendidikan Usia Dini PAUD berfungsi 
menata dasar dan bekal bagi pengembangan manusia Indonesia 
Seutuhnya. Sehubungan dengan itu, maka program PAUD 
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diharapkan dapat memberikan bekal dasar yang sifatnya umum 
bagi perkembangan seluruh aspek kepribadian anak didik 
secara utuh dan terintegrasi, karena merupakan pendidikan 
yang membina nila-nilai dasar kearah perwujudan kepribadian, 
serta sebagai pendidikan formal dan informal  yang memjadi 
dasar bagi pendidikan selanjutnya. Dari perspektif Pendidikan 
Umum, maka PAUD dilihat dari segi pembinaan nilai, 
seluruhnya merupakan isi dan misi pendidikan umum, baik 
berupa pengetahuan, keterampilan, maupun sikap-sikap.

Hermansyah, widyaiswara dari Pusat Pengembangan 
dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Luar Biasa, Bandung. 
Herman syah secara khusus mengemukakan Konsep dan 
Im plementasi Pendidikan Berbasis Keadilan Sosial, yang 
menganalisis nilai bersama dan kebersamaan dalam Pendidikan 
Inklusif. Menurut pandangan Hermansyah, secara filosofis 
pengembangan pendidikan inklusif pada dasarnya merupakan 
buah dari pendidikan progresif yang bersumber dari filsafat 
eksistensialisme dan pragmatism, yang sejalan dengan de-
kla rasi UNESCO (1998) tentang pendidikan nilai , yaitu 
“belajar untuk hidup bersama dalam damai dan harmoni”.  Dalam 
tataran praksis implementatif, SDN Gegerkalong Girang 1-2 
merupakan  SD pelopor yang dijadikan pilot project sekolah 
inklusif khususnya di Jawa Barat  sejak tahun ajaran 2003-
2004. Model-model pembelajaran yang dikembangkan syarat 
dengan muatan nilai-nilai kerjasama dan kebersamaan dalam 
proses pembelajaran. Dari perspektif Pendidikan Umum/Nilai 
pelaksanaan pendidikan inklusif merupakan implementasi 
model pendidikan berbasis nilai keadilan sosial, khususnya nilai 
kerjasama dan kebersamaan.

Ahmad Sarbini, dosen Fakultas Dakwah dan Informasi 
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, memberikan 
sumbangan pemikirannya dari aspek Pengembangan Dasar-

Sekapur Sirih



12

Sarbaini , Dkk

Dasar Keterampilan Intelektual Perspektif Pendidikan Umum. 
Menurut Ahmad Sarbini, mengacu pada orientasi pendidikan 
umum, maka sasaran utama pendidikan umum adalah ba-
gai mana membina manusia agar memiliki kemampuan ber-
pikir kritis, menguasai cara memperoleh pengetahuan, peka 
terhadap problem sosial, mampu mengapresiasi seni dan 
budaya, memiliki kesadaran kebangsaan yang tinggi, dan 
memiliki kesadaran sebagai makhluk Tuhan yang hanya 
harus tunduk dan patuh kepada-Nya, tapi juga memiliki 
tanggung jawab untuk memakmurkan bumi. Secara spesifik, 
pendidikan umum juga merupakan upaya membuka jalan yang 
lebih luas untuk mengembangkan dasar-dasar keterampilan 
intelektual, sehingga tiga kemampuan utama yang dimiliki 
manusia (kognitif, afektif, dan psikomotor) benar-benar dapat 
berkembang secara seimbang, harmonis, dan efektif.

Eman Suparman, widyaiswara, dari Pusat Pengembangan 
dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Luar Biasa, Bandung. 
Pengembangan  Nilai-Nilai Sosial dan Keterampilan Sosial  
dalam Pendidikan Umum adalah topik yang menjadi 
sumbangan pemikiran Eman Suparman dalam konteks 
Membangun Karakter Bangsa. Eman Suparman mengemukakan 
bahwa pengembangan nilai-nilai sosial dapat dilakukan dengan 
menggunakan pembelajaran aksi sosial dan keterampilan 
sosial dapat dilakukan dengan menggunakan pembelajaran 
aksi sosial, model keterlibatan langsung di masyarakat, metode 
eksperimen perlakuan khusus pengembangan nilai-nilai sosial 
diukur dengan kuesioner berbentuk pengukuran diri dengan 
skala sikap. 

Yunita Iriani Syarief, widyaiswara madya, Balai Pelatihan 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Umum dan Kejuruan, 
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Yunita Iriani Syarief 
membahas tentang Peranan Museum dalam Perspektif 
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Pendidikan Nilai-Nilai Luhur Budaya dan Sejarah. Nampaknya 
meseum oleh Yunita Iriani Syarief perlu diperkuat saat peranan 
dalam membangun karakter bangsa, terutama melalui mesuem 
sebagai bagian dari pendidikan nilai-nilai luhur budaya, yang 
selama belum ditoleh sepenuhnya. Bagi Yunita Iriani Syarif, 
meski sebagai tempat menyimpan benda sejarah dan purbakala, 
museum merupakan sarana mengembangkan budaya dan 
peradaban manusia, dan memiliki sumber daya untuk pendidi-
kan, pengajaran dan pewarisan nilai-nilai luhur budaya 
melalui obyek (koleksi) dapat diperoleh pengalaman otentik, 
merangsang keinginan belajar, melibatkan semua indera dan 
pengalaman emosi.

Akhirnya, perkenankan kami mengutip salah satu syair dari 
Amanat Galunggung yang terdapat dalam paper Yunita Iriani 
Syarif, syair ini mengandung makna yang dalam tentang “posisi 
dan jati diri” kita sebagai bangsa, yang memiliki kekayaan nilai-
nilai luhur sebagai acuan fundamental bagi karakter bangsa 
dalam berkepribadian, “jangan melupakan akar budaya 
bangsa” atau kata Bung Karno “Jasmerah” (Jangan sekali-sekali 
melupakan sejarah);

Hana nguni hana mangke, tan hana nguni tan hana mangke, 
aya ma baheula aya tu ayeuna, henteu ma baheula henteu tu 
ayeuna, hana tunggak hana watang, hana ma tunggulna, aya 
tu cantangna ”(Ada dahulu ada sekarang, bila tidak ada 
dahulu tak akan ada sekarang, karena ada masa silam, 
maka ada masa kini, bila tiada masa silam tak akan ada 
masa kini, ada tonggak tentu ada batang, bila tidak ada 
tongggak tidak akan ada batangnya).

Sekapur Sirih



14

Sarbaini , Dkk

SUMBER RUJUKAN

Alberty, H.B and Alberty, E.J. (1965). Recognizing the High School 
Curriculum, Third Edition. New York:: The Macmillan 
Company.

Brameld, T.(1965). Education as Power. New York: Holt, Rinehart 
and Winston Inc

Cohen, Arthur H .(1993). “General Education in Community 
College”. Los Angeles, California, ERIC Clearing House 
for Community Colleges. Internet:http://www.
ed.gov/database/ERIC_Digest/ed362253.html. 
Diakses 20 Januari 2014. 

Delors, J.(1997). Learning the Treasure Within. Pans: UNESCO.

Gaff, Jerry. G. (1993). The De Facto State of General Education. 
General Education in Community Colleges. ERIC 
Digest. Online: http://www.ericdigests.org/1995-1/
general.htm. diakses Januari 2015.

Hawari, Dadang. (1997). Al Qur’an dan Ilmu Jiwa. Jakarta: 
Gramedia.

Henry, N.B. (1952). The Fifty-First Yearbook of the National Society 
for the Study of Education; Part one General Education. 
Chicago: The University of Chicago Press.

Pemerintah Republik Indonesia. (2013). Kebijakan Nasional 
Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025. Jakarta: 
Kemendikbud.

Phenix, P.H. (1964). Realm of Meaning; A Philosophy of the 
Curriculum for General Education. New York: McGraw-
Hill Book Company.



15

Pribadi, Sikun.(1971). In Search of a Formulation of the General Aim 
of Education. Vol.I-IV. Bandung: Post-Doktoral IKIP 
Bandung.

McConnell, T.R. (1952). “General Education: An Analysis.” In 
N.B. Henry (ed.). The Fifty-First Yearbook of the National 
Society for the Study of Education (part 1). Chicago: 
University of Chicago Press.

Mulyana, Rohmat. (2002). Pendidikan Umum, Pengembangan 
Kepribadian, dan Kesadaran Beragama. Bandung: Ikatan 
Mahasiswa dan Alumni Pendidikan Umum, PPS UPI.

Sekapur Sirih



16

Sarbaini , Dkk



17

1
Membangun Karakter Bangsa

Fadillah1

A. Latar Belakang
Billy Graham mengatakan : ” When wealth is lost, nothing is 

lost; when  health is lost, something is lost; when character is lost, 
everything is lost ” ( M.Nasih, Harian Umum Pelita, 2007). Dari 
pendapat Billy Graham ini, dapat dicermati betapa pentingnya 
keberadaan karakter. Adanya karakter menunjukkan eksistensi 
suatu bangsa. Salah satu penentu karakter bangsa di masa 
depan adalah pemuda. Pemuda adalah generasi harapan untuk 
membangun masa depan bangsa yang berkarakter. Bung Karno 
pernah mengajukan semacam tantangan: ”beri aku sepuluh 
pemuda;akan kuguncangkan dunia ”. Ini menunjukkan suatu 
perspektif  dan asumsi yang kuat bahwa pemuda memiliki 
potensi yang sangat besar untuk menciptakan perubahan.

Dalam sejarah, termasuk sejarah Indonesia menunjukkan 
bahwa kaum muda atau pemuda selalu menempati peran 
terdepan dalam momentum yang menentukan. Pendiri bangsa 
ini, adalah kaum muda, tak hanya hebat menjadi pejuang, 
tetapi juga ulet dan teguh pendirian. Karakter yang kuat pada 
diri merekalah, yang membuat mereka gigih untuk merebut 
kemerdekaan dari tangan penjajah. Dengan karakter yang kuat 

1 Dr. Fadillah, M.Pd, dosen Universitas Tanjung Pura, Pontianak, 
Kalimantan Barat
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ini pula menunjukkan jati diri sebagai bangsa yang memiliki 
karakter. Inilah pemuda. Pertanyaannya, masihkah karakter ini 
terpelihara dan terbangun dengan kuat di benak sanubari anak 
bangsa Indonesia masa kini ?

Untuk menjawab inti permasalahan, dirumuskan masalah 
sebagai berikut : Apa yang dimaksudkan dengan membangun 
karakter bangsa?, kemudian, apa saja yang menjadi faktor pem-
bangun karakter bangsa? dan bagaimana cara mem bangunnya ?

B.   Membangun Karakter Bangsa
1. Pengertian Membangun Karakter Bangsa 

Secara etimologis, karakter berasal dari charac atau 
charassein, charatto yang berarti stempel, takut, takik, guratan, 
ukiran. Jadi karakter itu adalah guratan totalitas yang unik 
dari seorang individu. Lebih jauh  Kartini Kartono (2005: 52), 
menjelaskan arti karakter adalah: 

a. Bentuk organisasi dari kehidupan perasaan, pengenalan 
dan kehendak yang diarahkan pada sistem nilai dan 
diekspresikan dengan relatif konsekuen pada pencapaian 
nilai-nilai yang ingin dicapai.

b. Aku-psikhis yang mengekspresikan diri dalam bentuk 
tingkah laku dan keseluruhan dari Aku manusia. 
Sebagian disebabkan oleh bakat pembawaan dan sifat-
sifat hereditas sejak lahir; sebagian lagi dipengaruhi oleh 
milieu atau lingkungan (teori konvergensi). 

Penjelasan lain tentang karakter, banyak pendapat dari para 
ahli maupun tokoh, di antaranya yakni :

a. H. Jackson Browne, Our character is what we do when we 
think no one is looking . Karakter  adalah apa yang  dilakukan 
ketika  berpikir tak seorangpun yang melihat.

b. Elbert Hubbard, Many a man’s reputation would not know 
his character if they met on the street. Banyaknya  reputasi 
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seseorang tidak akan diketahui karakternya kalau ber-
jumpa di  jalan.

c. Abraham Lincoln,  Nearly all men can stand adversity, but if 
you want to test a man’s character, give him power.  Hampir 
semua orang teruji dengan  kesusahan, tapi kalau  mau 
menguji  karakternya, berikan dia kekuasaan 

d. Helen Keller, Character cannot be developed in ease and 
quiet. Only through experience of trial and suffering can the 
soul be strengthened, ambition inspired, and success achieved. 
Karakter tidak dapat dikembangkan dengan mudah dan 
baik. Melalui pengalaman mencoba dan derita membuat 
jiwa menjadi kuat, terinspirasi ambisi, dan mencapai 
sukses 

e. John Holt, The true test of character is not how much we know 
how to do, but how we behave when we don’t know what to 
do. Tes yang benar dari karakter bukan berapa banyak 
kita mengetahui bagaimana berbuat, tapi bagaimana 
kita menyikapi ketika kita tidak mengetahui apa yang  
dilakukan. 

f. Anne Frank, The final forming of a person’s character lies 
in their own hands. Pembentukan akhir dari karakter 
seseorang , terletak di tangan  mereka sendiri.

g. Herbert Spencer, Education has for its object the formation of 
character. Pendidikan adalah objek untuk pembentukan  
karakter. 

Dari berapa pendapat tentang karakter dapatlah ditarik 
benang merah dari bahwa membangun karakter berarti mem-
bangun dunia afeksi dari hakekat manusia. Dalam membangun 
dunia afeksi, Milton Rokeach melukiskan dalam pernyataan 
bahwa setiap orang memiliki belief and value system, organized/
value system secara virtual bermanifestasi menjadi landasan 
culture, society, institutions and personal (Djahiri, 1996: 5).

Membangun Karakter Bangsa
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Salahlah, jika kita berpikir akan mencetak karakter anak 
menurut ”kehendak dan cita idiilnya”, dengan melupakan faktor 
lingkungan belajarnya (fisik dan non fisik). Kekeliruannya, 
karena kita melupakan pola dan iklim kehidupan nyata anak 
dalam kehidupannya di sekolah dan atau bersama temannya. 
Padahal lingkungan tersebut amat menentukan terhadap 
pembentukan diri anak, karena melalui lingkungan tersebut, 
anak menyerap nilai dan keyakinan yang dikehendaki masya-
rakat serta digunakan sebagai kekuatan moral dalam hidupnya.

Meski masih ada yang berpendapat bahwa perubahan yang 
disebabkan lingkungan relatif sangat kecil, namun itu hanya 
diakui terhadap kecerdasan yang dimiliki seseorang. Karakter 
atau sering disamakan dengan kepribadian yang relatif bersifat 
tetap. Jika Kelly (Hurlock, 2006: 106) menggarisbawahi bahwa 
tidak ada perubahan praktis pada kecerdasan. Pendapat ini 
juga mendapat dukungan dari  Allport  (Hurlock, 2006; 108) 
yang menggarisbawahi bahwa kenyataan yang paling penting 
tentang kepribadian adalah bahwa ia relatif bersifat tetap dan 
kualitasnya unik.

Namun ada pula yang berpendapat seperti Schonfeld 
(Hurlock, 2006; 107) mengatakan bahwa, banyak orang tua 
membuat anak-anak mereka  menikmati kebahagiaan, memanja-
kannya, namun kemudian mereka digoncangkan ketika 
menyaksikan anak-anak tumbuh menjadi anak remaja dan 
dewasa dengan  tidak bertanggungjawab. Davis and Havighurst  
(Hurlock, 2006; 107), berpendapat bahwa, dengan situasi baru 
dan rangsangan baru, akan mengubah,  tidak hanya berkenaan 
dengan perilaku, tetapi juga keyakinan diri.

Kita mungkin menemukan seseorang yang pemalu di masa 
kecil, pemalu di masa remaja, tetapi ketika ia dapat memodifikasi 
dan mengontrol rasa malunya dengan mengendalikannya,  
berarti ia telah menemukan rasa percaya diri, maka ia mampu 
tampil dan berbicara dengan percaya diri penuh.
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Hal di atas menunjukkan bahwa ada perubahan kuantitatif, 
atau perubahan tingkatan dari beberapa sifat, merupakan hal 
yang lebih sering terjadi, dibandingkan dengan perubahan 
kualitatif, atau penggantian satu sifat oleh sifat yang lain. 
Perubahan secara kuantitatif pada pola kepribadian terjadi pada 
perubahan konsep diri. Sedangkan perubahan secara kualitatif 
ditunjukkan pada penyesuaian diri yang salah. Seseorang 
cendrung berusaha untuk mengubah kepribadian hanya untuk 
menutupi sifatnya yang tidak diinginkan secara sosial (tidak 
disukai oleh masyarakat), untuk kemudian menciptakan kesan 
yang lebih baik lagi di hadapan orang lain. Perubahan - yang 
berarti menggantikan (to alter) atau menyimpang (to vary) – tidak 
sama dengan kemajuan (improvement), karena perubahan yang 
terjadi bisa saja menjadi lebih baik atau bahkan lebih buruk. 

Karena ada yang berubah, dan mungkin berubah, meski 
ada yang mengakui bahwa perubahan itu relatif kecil, maka 
pendidikan nilai mesti diajarkan. Membangun karakter 
bangsa berarti membangun nilai, moral dan norma (NMNr), 
yang ketiganya mengenai substansi dunia afektif manusia. 
Nilai (value) berada dalam diri manusia (suara atau lubuk 
hati manusia)  J.R.Fraenkel (1983) menyebutnya human minds, 
sedangkan M.Rokeach (1973) menyebutnya human values. Secara 
sederhana, rumusan pengertian nilai dipahami sebagai ”harga 
yang diberikan seseorang/sekelompok manusia terhadap 
sesuatu. Harga ini ditentukan oleh tatanan nilai (value system) 
dan tatanan keyakinan (belief system) yang ada dalam diri/
kelompok.” (Djahiri, 1996; 16)

Moral berada dan berasal dari luar diri, yakni tuntutan 
keharusan/keyakinan orang lain atau kelompok masyarakat. 
Bila moral dari luar bersifat keharusan (have to, must be) ini 
mampu diterima mempribadi (personalized) menjadi keyakinan 
yang dianut dan disetujui, maka dia menjadi suara hati dan 
tidak lagi bersifat keharusan atau tuntutan dari luar, melainkan 
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berubah menjadi kewajiban dan kebutuhan moral (moral 
obligation) serta tampil sebagai kiprah diri atau kepribadian. 
(Djahiri, 1996; 18).

Norma adalah tatanan aturan hukum (arti luas), jadi sesuatu 
yang sudah memiliki kekuatan normatif atau kekuatan lain 
(dianut dan diterima serta dilaksanakan masyarakat, kekuatan 
keilmuan sebagai teori atau dalil handal yang kebenarannya 
terbukti/diterima , atau karena dikaitkan dengan hal yang 
metafisis atau spiritual atau afektual).(Djahiri, 1996: 19).

Dalam rangka membangun karakter bangsa ini, maka 
salah satu tugas peran pendidikan (khususnya pendidikan 
umum/nilai) adalah memberikan pembekalan/ pengetahuan 
substansiil, melatih dan meningkatkan potensi diri anak. Khusus 
dalam membangun karakter bangsa Indonesia, harus disadari 
bahwa bangsa Indonesia memiliki keragaman antara lain, 
suku, agama, ras, golongan dan kebudayaan, karenanya yang 
menjadi akar budaya yang sama dari bangsa Indonesia mestinya 
selalu dipelihara dengan utuh. Selain itu, sejarah terbentuknya 
negara Indonesia juga memiliki keunikan tersendiri, namun 
yang pasti bahwa pendidikan bangsa selalu berlandaskan 
pada Pancasila yang menjadi ideologi atau falsafah hidup 
bangsa, yang mengandung nilai-nilai kebangsaan. Dan ini 
harus terimplementasi menjadi karakter bangsa Indonesia serta 
kompetensi yang mesti dimiliki setiap bangsa Indonesia. Secara 
umum, konsep kebangsaan Indonesia mengacu pada lima hal ( 
Darmono, B., 2009;3) yakni:

•	 Pertama, pandangan bangsa Indonesia terhadap ke-
merdekaan dan penjajahan sebagaimana tertuang pada 
alinea pertama Pembukaan UUD 1945.

•	 Kedua, faham kebangsaan Indonesia adalah bangsa yang 
merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur dalam satu 
tarikan napas yang utuh dan menyeluruh, sebagaimana 
diamanatkan pada alinea ke dua Pembukaan UUD 1945.
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•	 Ketiga adalah pernyataan kemerdekaan Indonesia dalam 
kehidupan bangsa yang bebas, didorong oleh keinginan 
luhur dan diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa 
sebagaimana diamanatkan pada alinea ketiga Pembukaan 
UUD tahun 1945.

•	 Keempat, adalah pernyataan tentang tujuan negara 
yaitu melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia, memaukan kesejahteraan 
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 
serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial se-
bagaimana diamanatkan pada ainea keempat Pem buka-
an UUD tahun 1945.

•	 Kelima, adalah tentang dasar negara yang terdiri dari 
lima dasar sebagaimana diamanatkan pada alinea kelima 
Pembukaan UUD tahun 1945, yang kemudian kita kenal 
dengan Pancasila   

Dengan demikian, maka nilai kebangsaan Indonesia ada-
lah integrasi dari keseluruhan materi kebangsaan Indone-
sia, sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD 
1945, dan sudah seharusnya nilai kebangsaan ini menjadi 
rujukan utama pendidikan nasional Indonesia, agar mampu 
mewujudkan karakter bangsa yang utuh sekaligus menyangkut 
kompetensinya.

2. Faktor Pembangun Karakter Bangsa
Untuk membentuk generasi yang memiliki karakter 

sebagai bangsa Indonesia, maka perlu adanya pendidikan 
karakter bangsa, yang menekankan pada nilai kebangsaan 
Indonesia. Berikut akan dibicarakan berkenaan dengan faktor  
pembangunan karakter bangsa, yakni :

Membangun Karakter Bangsa
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a. Faktor Pendidikan
Menurut UUSPN Nomor 20 Tahun 2003, manusia 

Indonesia yang berkualitas yaitu: ” manusia yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Mah Esa, berakhlak mulia, sehat, 
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang 
demokratis serta bertanggungjawab.”. Untuk mewujudkan 
manusia Indonesia seperti yang tertera dalam UUSPN ini, 
maka penting membangun manusia Indonesia yang memiliki 
karakter bangsa Indonesia. Pendidikan menjadi faktor yang 
sangat penting dalam melahirkan generasi muda yang 
berkarakter dan sekaligus mandiri, meliputi tiga kawasan 
domain (yakni 6 kognitif, 8 afektif, dan 8 psikomotor). 

Pembekalan substansi yang ideal secara kognitif 
akan mengantar anak sampai pada self concept. Konsep 
diri merupakan inti dari pola kepribadian terbentuk dari 
kepercayaan dan sikap individu, apa yang di persepsi nya, 
konsepnya serta perilakunya. Sedang kan domain afektif, 
berbentuk nilai–moral sebagai prinsip yang diyakini sehingga 
membentuk norma. Kohlberg menjelaskan pendidikan akan 
mengantar anak sampai pada  penalaran moral. Penalaran 
moral dipandang sebagai suatu struktur pemikiran bukan 
isi. Dengan demikian penalaran moral bukanlah tentang 
apa yang baik atau yang buruk, tetapi tentang bagaimana 
seseorang berpikir sampai pada keputusan bahwa sesuatu 
adalah baik atau buruk (Asri  Budiningsih, 2004, 25). Secara 
psikomotor mencapai tahapan kemahiran/perilaku baku 
atau budaya.

Meski kondisi pendidikan nasional Indonesia, masih 
terdapat beberapa kekurangan, seperti : orientasi pada 
pengajaran, sehingga belum mampu menghasilkan manusia 
Indonesia yang memiliki karakter bangsa ; problematika 
tenaga pendidik, masih tarik-menarik antara keharusan 
sertifikasi yang tak boleh mengabaikan tenaga pendidik 
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yang berpengalaman, namun tak memiliki sertifikasi; 
ketimpangan pendidikan antar daerah yang sangat tinggi; 
belum mampu menerapkan standarisasi pendidikan, ter-
utama berkenaan dengan dilematis muatan pendidikan; 
masih mengutamakan formalisasi hasil pendidikan ke-
timbang kualitas lulusannya; belum mampu menghasilkan 
manusia Indonesia yang siap terjun dalam persaingan global; 
belum mampu mensinergikan antara pendidikan dalam 
keluarga, dengan lingkungan masyarakat dan pendidikan 
formal dalam lembaga pendidikan ( Darmono, B., 2009:5).

Mengalir dari penjelasan di atas, maka faktor yang mem-
pengaruhi pendidikan nasional guna membangun karakter 
bangsa, memerlukan upaya antisipasi dan pe nanggu langan 
kita bersama.

b. Peran Negara
Menanggapi kondisi pendidikan Nasional Indonesia, 

maka negara seharusnya dan semestinya  memberi jaminan 
kepada kaum muda untuk mendapatkan pendidikan. 
Beberapa hal yang dapat diungkap sebagai berikut:

1) Fasilitas pendidikan tersedia secara optimal. Setiap 
anak bangsa mesti memiliki kesempatan yang sama 
guna menikmati pendidikan yang dibutuhkan, 
untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki dan 
menumbuhkan semangat nasionalisme yang kian hari 
makin mendapat tantangan yang besar.

2) Peluang yang sama dalam berkompetisi juga di-
berikan, melalui optimalisasi sumber-sumber daya 
yang dimiliki, dengan tujuan bahwa keberhasilan yang 
dicapainya adalah untuk kepentingan kesejahteraan 
rakyat.

Membangun Karakter Bangsa
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3) Pendidikan yang diberikan tidak hanya pada tataran 
konsep, tetapi mampu dicerna dan dapat diaplikasikan 
dalam kehidupan. Dengan demikian akan tumbuh 
pribadi yang mandiri yang tidak menggantungkan 
hidup kepada pihak atau individu 

4) Karakter kaum muda sejak dini, perlu dibentuk. 
Jika kaum muda tak dibangun karakternya, maka 
yang akan menjadi pemimpin di masa depan nanti, 
adalah individu-individu yang mudah tunduk pada 
kepentingan-kepentingan individu atau kelompok 
lain yang memiliki kepentingan yang bisa berakibat 
negatif dan fatal. Ada fenomena yang cukup meng-
khawatirkan, bahwa kaum muda tidak mampu atau 
tidak berkesempatan untuk menunjukkan entitas 
dirinya. Seharusnya kaum muda tampil sebagai 
entitas yang memiliki perspektif konstruktif dalam 
memandang dunia, sehingga mampu berkontribusi 
secara signifikan dalam memformat masa depan 
bangsa dan negara.

5) Kebanyakan kaum muda masa kini terjebak dalam 
perangkap sistem ijon, karena terlalu berpikiran prag-
matis, terburu-buru, dan tidak tahan bekerja keras. 
Pragmatisme yang telah menjerumuskan mereka 
ke dalam keterkungkungan dan hegemoni pihak-
pihak tertentu yang menginginkan mereka, menjadi 
individu-individu yang tergadai budaya yang tidak 
menghendaki kaum muda tidak memiliki hak untuk 
bicara. Mencermati  hal ini, peran pendidikan dan 
peran negara, dalam membangun karakter bangsa,  
perlu dimaksimalkan dan operasionalisasinya tentu 
menjadi tugas kita bersama.
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3. Cara Membangun Karakter Bangsa 
Pembicaraan tentang cara membangun karakter bangsa, 

berarti membicarakan pada tataran operasional, dengan 
selalu memperhitungkan keragaman etnis serta keragaman 
budaya, dan juga berkait dengan Pancasila. Pancasila sebagai 
dasar  negara, sudah seharusnya digali, dikembangkan agar 
terinternalisasi pada masing-masing pribadi bangsa Indonesia. 
Jika P- 4 (Pedoman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila 
), pada masa Orde Baru dikatakan gagal dalam membangun 
karakter bangsa, di antaranya karena  P4 disampaikan sebagai 
intruksi. Untuk membangun karakter bangsa, kiranya dapat 
dimulai dengan mengoperasionalkan penjabaran sila-sila dari 
Pancasila dan tidak disampaikan sebagai instruksi. 

Ratna Megawangi (2004), dalam buku ”Pendidikan 
Karakter Solusi yang tepat untuk Membangun Bangsa”, 
mengemukakan ada sembilan pilar karakter nilai-nilai universal 
yang ditanamkan kepada anak sejak dini usia prasekolah, yakni: 
”1) cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya; 2) kemandirian 
dan tanggung jawab; 3) kejujuran/amanah, diplomatis; 4) 
hormat dan santun; 5) dermawan, suka tolong menolong dan 
gotong royong/kerjasama; 6) percaya diri dan pekerja keras; 
7) kepemimpinan dan keadilan; 8) baik dan rendah hati; dan 9) 
karakter toleransi, kedamaian dan kesatuan.”

Kemudian Michele Borba, (2008) dalam buku Building 
Moral Intellegence, The seven essential virtues that teach kids to do the 
right thing, mengemukakan tujuh kebajikan utama kecerdasan 
moral dan karakter yang kuat. Ketujuh kebajikan ini sangat 
dibutuhkan anak untuk melakukan tindakan yang benar, juga 
untuk menghadapi berbagai tekanan yang bertentangan dengan 
etika, yakni :1) empati; 2) nurani; 3) kontrol diri; 4) rasa hormat; 5) 
kebaikan hati; 6) toleransi serta 7) keadilan.

Sedangkan Kagan (1999), dalam buku Higher-Level 
Thinking Questions for Developing Character, San Clemente, 

Membangun Karakter Bangsa
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www.KaganOnline.com., menyatakan ada sepuluh komponen 
yang mesti dibangun, yakni : 1) respect; 2) responsibility; 3) 
honesty; 4) integrity; 5) justice; 6) citizenship; 7) loyalty; 8) courage; 
9) cooperation; dan 10) caring. Jika mengacu pada pendapat 
Kagan, maka yang mesti dibangun yakni rasa hormat, pada diri 
sendiri ataupun terhadap orang lain; tanggungjawab;  kejujuran;  
integritas, guna persatuan dan kesatuan bangsa; keadilan; 
kewarganegaraan, hal ini menyangkut kebanggaan sebagai 
bangsa Indonesia; kesetiaan;  keberanian;  kerjasama; dan 
keperdulian.

Adapun Bijie Widjajanto, dalam makalahnya “Winning 
The Future” (22 February 2006), mengemukakan bahwa untuk 
mendapatkan peluang sukses yang lebih besar, karakter-
karakter perlu dibangun sejak dini:

a. Kreatif, untuk membina kreativitas positif diperlukan 
syarat konstruktif, multidimensi dan menempatkan 
solusi sebagai tujuan akhir;

b. Network, membangun jaringan yang bersifat inklusif, 
lepas dari keterikatan primordial, golongan, profesional 
atau faktor lain yang bersifat internal; seimbang 
dalam pengertian apakah dia memberi manfaat pada 
jaringannya atau dia berharap mendapatkan manfaat 
tertentu;  bahwa jaringan harus memberi manfaat, dan 
berkaitan dengan arah pencapaian tujuan pribadi; 

c. Mandiri. Sikap mengembangkan kemandirian adalah 
profesional, tanggung jawab dan dapat diandalkan;

d. Open minded, berpikiran terbuka. Hal yang perlu 
diperhatikan berkaitan dengan pikiran yang terbuka 
adalah berpikir positif, optimis, dan mencari yang terbaik; 

e. Team Player. Sikap yang terkait dengan karakter pekerja 
kelompok, yakni delegatif, fleksibel, dan pekerja keras.
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Dalam perspektif sebagai seorang Muslim, maka pen-
didikan dan pembinaan, yang dilakukan untuk membangun  
karakter, yakni :  

a. Salimul aqidah (aqidah yang bersih), dengan aqidah yang 
bersih, seorang muslim akan memiliki ikatan yang kuat 
kepada ALLAH SWT. (QS.6:162).

b. Shahihul Ibadah (Ibadah yang benar ), dengan ibadah yang 
benar, maka seorang muslim akan selalu diberi petunjuk, 
rahmat dan perlindungan dari Allah SWT.

c. Matinul Khuluq (Akhlak yang kokoh), dengan akhlak yag 
mulia, manusia akan bahagia dalam hidupnya, dunia 
apalagi akhirat.

d. Qowiyyul Jismi (kekuatan jasmani). Shalat, puasa, zakat 
dan haji merupakan amalan di dalam Islam yang harus 
dilaksanakan dengan fisik yang sehat dan kuat.

e. Mutsaqqoful fikri (intelek dalam berpikir) Salah satu sifat 
Rasul adalah fatonah (cerdas).

f. Mujahadatul Linafsihi (berjuang melawan hawa nafsu). 
Hawa nafsu yang ada pada setiap diri manusia harus 
diupayakan tunduk pada ajaran Islam. Sabda Rasulullah 
SAW:”Tidak beriman seseorang dari kamu sehingga 
ia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku 
bawa” (HR .Hakim).

g. Harishun Ala Waqtihi (pandai menjaga waktu). Setiap 
muslim dituntut untuk pandai mengelola waktunya, 
sehingga waktu berlalu dengan penggunaan yang efektif 
atau tidak sia-sia.

h. Munazhzhamun fi Syuunihi (teratur dalam suatu urusan). 
Setiap urusan meski dikerjakan secara profesional. 
Ber sungguh-sungguh, bersemangat, berkorban, ber-
kelanjutan dan berbasis ilmu pengetahuan merupakan 

Membangun Karakter Bangsa
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hal-hal yang mesti mendapat perhatian serius dalam 
penunaian tugas-tugas.

i. Qadirun Alal Kasbi (memiliki kemampuan usaha sendiri/
mandiri) Seorang muslim amat dituntut memiliki 
keahlian apa saja yang baik. Keahliannya itu menjadi 
sebab baginya mendapat rezeki dari Allah SWT.

j. Nafi’un Lighoirihi (bermanfaat bagi orang lain). Sabda 
Rasulullah SAW :”Sebaik-baik manusia adalah yang 
paling bermanfaat bagi orang lain” (HR Qudhy dari Jabir)

Dari beberapa kajian berkenaan dengan cara membangun 
karakter bangsa, dapat ditempuh dengan cara menumbuhkan 
kesadaran akan keberadaan diri di muka bumi, sebagai makhluk 
ciptaan Allah SWT, selalu dalam keadaan terhubung dengan 
pencipta, dan hubungan sesama manusia,  sehingga mampu 
menentukan langkah yang mesti dilakukan, ini digambarkan 
sebagai berikut :

Dengan ketakwaan, seseorang akan berserah diri tentang 
keberadaannya, melakukan ibadah tanpa protes, menjaga dan 
memelihara akhlak, dengan menempatkan empati sebagai 
ukuran rasa;  bicara dengan  nurani,  kontrol diri terhadap 
keinginan serta nafsu setan; rasa hormat terhadap sesama 
ciptaan Allah SWT; baik hati, dermawan, suka tolong menolong 
dan gotong royong/kerjasama; percaya diri dan bekerja keras; 
rendah hati; berkarakter, toleransi, memelihara perdamaian dan 
persatuan, kreatif,  berlaku adil, dan mandiri.
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C.   Kajian Membangun Karakter Bangsa Perspektif 
Pendidikan Umum
Karakter yang dimiliki setiap umat manusia perlu memiliki 

kebaikan, kepedulian serta empati pada sesama, tidak hanya 
pada masa kini, tetapi hingga masa datang, pendapat ini sejalan 
dengan pernyataan Hung Tzu Cheng, mengatakan “Warm 
weather fosters growth: cold weather destroys it. Thus a man with an 
unsympathetic temperament has a scant joy: but a man with a warm and 
friendly hearth overflowing blessings, and his beneficence will extend to 
posterity.” 

Pendidikan Umum, banyak membahas tentang kepedulian 
pada sesama manusia. Ini ditandai dengan makna Pendidikan 
Umum yakni memanusiakan manusia. Waini Rasyidin (2007: 
36) memberikan “makna pendidikan sebagai hominisasi dan 
humanisasi.” Hominisasi berarti pemanusiaan manusia; 
humanisasi berarti peningkatan martabat manusia. Baik 
hominisasi maupun humanisasi, keduanya bermakna spiritual 
bukan fisikal. Dalam  Islam, hominisasi maupun humanisasi 
berarti menjadikan  manusia yang kaffah, yakni  manusia 
yang seimbang pengetahuan, kemampuan berfikir, perasaan, 
kesadaran, dan keterampilan. 

Jika manusia menyatakan diri pemeluk agama Islam, maka 
berarti  bahwa segala perbuatannya Islam, bekerja secara Islam, 
makan tidur Islam, bicara Islam. Dengan demikian Islam tidak 
hanya sekedar KTP atau cukup hanya sholat saja, tetapi setiap 
gerak gerik, tarikan napas mencerminkan bahwa ia memang 
Islam. Andrias Harefa (2000;20)   mengatakan bahwa ”Tugas, 
tanggung jawab, dan panggilan pertama seorang manusia 
adalah menjadi pembelajar. Sedangkan pelajaran pertama dan 
terutama yang perlu dipelajarinya adalah belajar menjadikan 
dirinya semanusiawi mungkin”, agar ia dapat memanusiakan 
manusia lainnya. 

Membangun Karakter Bangsa
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Ini berarti bahwa setiap manusia perlu dengan kesadaran 
menjadi semanusiawi mungkin. Untuk itu segenap perilaku 
yang menonjolkan unsur kemanusiaan perlu dipelihara. Craig 
C. Howard, (1992: 103) mengemukakan General Education, at least 
potentially, brings within the purview of critical reason the unexamined 
elements of individual and collective consciousness that constitute, 
through daily aplication, the pabric of our cultural lives. Pendidikan 
Umum, sedikitnya berpotensi, untuk menguji unsur kesadaran 
individu dan kolektif, melalui penerapan sehari-hari, dan pabrik 
dari budaya kehidupan kita. 

Dengan demikian dalam membangun karakter, maka 
Pendidikan Umum bekerja pada unsur kesadaran manusia, 
dengan tidak meninggalkan budaya bangsa. Mencermati 
hal di atas, maka membangun karakter bangsa merupakan 
bidang kajian dari Pendidikan Umum. Dikatakan demikian, 
karena membangun karakter bangsa berarti membangun sisi 
kemanusiaan manusia, terutama sisi afeksinya, yakni emosi, 
feeling, cita-rasa, kemauan, kecintaan, sikap, sistem nilai dan 
keyakinan. Tu Wei-Ming (dalam Harison & Huntington, 2000: 
263)  menyatakan bahwa pendidikan seyogyanya menjadi 
:. . . . the civil religion of society. The primary purpose of education is 
character building. Intent on cultivation of full person, school should 
teach the art of accumulating “social capital” throught communication. 
In addition to the acquisition of knowledge and skills, schooling 
must be congenial to the development of cultural competence and 
the appreciation of spiritual values. “rohnya” masyarakat, dan 
tujuan utama pendidikan adalah membangun karakter/
membangun manusia berpribadi utuh. Pendidikan dalam 
kaitan ini harus mampu membangun modal sosial (social capitals) 
seperti kejujuran, kepercayaan, kesediaan dan kemampuan 
bekerjasama, kemampuan berkoordinasi, toleransi, kebiasaan 
berkontribusi pada sesama, dan sebagainya, melalui proses 
pembelajaran yang dilakukan guru di sekolah, di samping 
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menyiapkan anak didik menguasai pengetahuan dan ke-
terampilan. Pernyataan Tu Wei-Ming di atas mengokohkan 
arti Pendidikan Umum yang tujuannya menjadikan individu 
manusia yang manusiawi, bernalar intelektual, emosional, 
sosial, spiritual seutuhnya (Sumaatmadja, 2002; 115). 

Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa karakter 
berbasis pada unsur psikis manusia, perasaan, pengenalan, 
kehendak yang terarah pada sistem nilai. Sistem nilai ini, ter inter-
nalisasi dalam budaya yang tersedia pada suatu masyarakat atau 
bangsa. Karenanya membangun karakter tidak hanya bersifat 
individu, tetapi terangkum dalam pembangunan karakter 
bangsa. Sebagai bangsa Indonesia, membangun karakter bangsa 
terkait dengan sistem nilai yang melekat pada bangsa Indonesia. 
Sehingga di manapun berada, dengan karakter bangsa Indone-
sia yang kuat, rasa kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, 
terealisasi dengan cinta tanah air, akan mengakar dengan kuat. 
Membangun karakter berarti membangun  diri manusia, yang 
sadar diri  tentang keberadaannya. Dalam perspektif Pendidikan  
Umum, pendidikan semestinya menjadikan manusia yang 
manusiawi (humanizing), berdaya (empowering) dan beradab 
(civilizing).

Manusia berupaya mengenal dirinya dan mengenal dunia. 
Ada yang menganggap mengenal diri itu lebih penting, dan ada 
yang memandang mengenal dunia lebih penting. Perbedaan 
jawaban untuk pertanyaan ini terjadi akibat perbedaan cara 
berpikir Timur dan Barat. Juga akibat perbedaan pandangan 
ilmu pengetahuan dan pandangan agama. 

Ilmu pengetahuan adalah sarana untuk mengetahui dunia, 
sedangkan agama adalah produk dari kenal, tahu atau sadar 
diri. Ilmu pengetahuan, selain berupaya membuat manusia 
mengenal dirinya, juga berupaya membuat manusia mengenal 
dunia. Namun kalau manusia mengenal dirinya melalui ilmu 
pengetahuan, maka kenal diri seperti ini menjemukan dan tidak 

Membangun Karakter Bangsa
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hidup. Kenal diri seperti ini tidak menghidupkan jiwa manusia 
dan juga tidak membangkitkan kemampuan terpendam 
manusia. Namun kalau manusia mengenal dirinya melalui 
agama, maka kenal diri seperti ini membuatnya mengetahui 
realitasnya, menghilangkan apatisnya, membakar jiwanya dan 
membuatnya memiliki rasa kasih sayang dan simpati.  

Gandhi mengatakan: ”Hanya ada satu kebenaran di dunia 
ini, dan kebenaran itu adalah mengetahui diri. Barangsiapa 
mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhan dan lainnya. 
Barangsiapa tidak mengenal dirinya, maka dia tidak mengetahui 
apa pun. Di dunia ini ada satu kekuatan, satu kemerdekaan dan 
satu keadilan, dan kekuatan itu adalah kekuatan penguasaan 
diri. Di dunia ini hanya ada satu kebajikan, yaitu kebajikan 
menyayangi orang lain, seperti menyayangi diri sendiri. Dengan 
kata lain, orang lain harus dilihat seperti kita melihat diri kita 
sendiri. Seluruh soal lainnya imajiner dan tak ada.” (Gandhi, 
1959).

Perbedaan cara berpikir Barat dan Timur berkenaan dengan 
mengenal diri, bahwa kalangan budaya Barat, merupakan 
budaya mengenal dunia dan budaya lupa diri. Di sinilah 
sesungguhnya penyebab merosotnya altruisme atau kebajikan di 
Barat. Jika manusia, dalam kata-kata Al-Qur’an Suci, kehilangan 
dirinya, maka kalau dia memperoleh dunia, perolehannya itu 
tak ada manfaatnya. Kemampuan praktis manusia Barat untuk 
membuat penemuan, dan menciptakan peralatan perang, terjadi 
karena dia lari dari ‘diri’ dan bukan karena kontrol dirinya yang 
hebat. Sedangkan di Timur, cara pandang mengenal diri lebih 
kental pada nuansa keagamaan.

Bahwa membangun karakter bangsa tidak bisa ditunda 
lagi, ini membutuhkan tekad  bersama. Ketika bicara tentang 
bagaimana menggerakkan dan mengubah karakter bangsa agar 
mengarah pada bangsa Indonesia yang memiliki civilized bangsa 
Indonesia, maka yang pertama, selalu mulai dari lingkungan 
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keluarga. Moral filosofi, landasan filosofis moral, mesti di-
ketahui. Apa yang mesti diajarkan, bagaimana anak belajar 
moral, dan dalam masyarakat yang terikat pada norma mana 
moral itu berlaku. 

Untuk menjawab pertanyaan ini, maka menjadi tugas 
keluarga, tempat ayah dan ibu pertama dan utama dalam 
mendidik anak dalam sistem yang dianut keluarga, harus 
menghadirkan  yang bernilai luhur, sehingga menjadi anutan 
pola pikir, serta pola anutan masyarakat. Ayah dan ibu yang 
memikul tanggung jawab mengajarkan karakter-karakter 
utama, seperti kemampuan untuk memahami penderitaan 
orang lain dan tidak bertindak jahat; mampu mengendalikan 
dorongan dan menunda pemuasan; mendengarkan dari ber-
bagai pihak sebelum memberikan penilaian; menerima dan 
menghargai perbedaan; bisa memahami pilihan yang tidak etis; 
dapat berempati; memperjuangkan keadilan; dan menunjukkan 
kasih sayang dan rasa hormat terhadap orang lain. Ini adalah 
sifat-sifat utama yang akan membentuk anak menjadi baik hati, 
berkarakter kuat, dan warga negara yang baik. Kesemua hal ini 
yang paling didambakan oleh orang tua atau kita harapkan dari 
anak-anak kita.

Kedua, sekolah/lembaga pendidikan. Di institusi sekolah, 
memuat adanya kurikulum, guru, sistem. Sejumlah mata 
pelajaran  yang berkaitan dengan membangun karakter bangsa, 
harusnya termuat dalam kurikulum, apakah secara eksplisit 
merupakan satu mata pelajaran, atau terpadu dengan mata 
pelajaran lainnya. Berikutnya, guru menyangkut masalah 
kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, apakah jumlah guru 
mencukupi, apakah imbalan yang diterima guru memadai, dan 
secara kualitatif, apakah guru sudah melaksanakan tugas sesuai 
dengan perannya, adakah keteladanan yang dicerminkan guru 
dari pribadinya, sehingga dapat diteladani siswa.  

Membangun Karakter Bangsa
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Ketiga, masyarakat. Sistem kelembagaan masyarakat seha-
rus nya merangkum semua persoalan ideologi, politik, eko-
nomi, sosial dan budaya bangsa. Contoh, ketika ramai pem -
bi ca ra an diharamkannya rokok, pada masyarakat dengan 
bu daya tertentu, maka rokok menjadi alat komunikasi keke-
rabat an, keakraban, kasih sayang dan lainnya, yang arahnya 
menunjukkan keperdulian satu sama lainnya. Di sini sebenarnya 
juga merupakan kajian moral, saling perduli satu sama 
lainnya, ada perasaan kebersamaan, dan lainnya. Jika ingin 
menghilangkannya, barangkali kita harus berfikir bagaimana 
mengganti kebiasaan tersebut, sehingga budaya kekerabatan 
tetap ada, tanpa harus hadirnya rokok di tengah masyarakat

Keempat, sistem berkaitan dengan pembelajaran yang 
dilakoni, apakah memungkinkan guru membangun karakter 
siswa. 

Kelima, persepsi masyarakat dan negara tentang pendidikan 
Nasional, apakah nilai moral termaktub dalam tujuan yang mesti 
dicapai. Kalaulah ada, langkah apa atau kebijakan apa  yang 
diambil negara untuk membangun karakter bangsa.  

Keenam, bagaimana dukungan media dalam pembangunan 
karakter bangsa, atau malah obralisasi tindakan amoral. 
Kekerasan yang ditampilkan di media lebih banyak menunjuk 
pada perbuatan amoral. 

Ketujuh, perkembangan iptek yang demikian pesatnya, 
sehingga perlu benteng yang kuat dari keluarga, sekolah serta 
masyarakat untuk membangun karakter siswa. 

Terakhir kedelapan, kondisi dunia yang sering dikenal 
dengan istilah arus globalisasi, yang besar pengaruhnya 
dalam pembangunan karakter bangsa. Dapat dicermati kini, 
liberalisasi di segala aspek. Siswa merasa bebas berpendapat  
dan menunjukkan gejala memaksakan kehendak, sehingga 
musyawarah untuk mencapai mufakat yang menjadi landasan 
filosofis bangsa mulai terkikis.
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D.   Kesimpulan 
1. Bahwa orang yang berkarakter ialah orang yang setia 

pada prinsip hidup, cita-cita dan pada prinsipnya sendiri; 
konsekuen dan setia pada perjuangannya dalam mengejar 
nilai-nilai tertentu, sekalipun menghadapi berbagai 
macam kesulitan dan perubahan. 

2. Perubahan yang terjadi dapat secara kuantitatif maupun 
secara kualitatif. Perubahan secara kuantitatif pada pola 
kepribadian terjadi pada perubahan akan konsep diri. 
Sedangkan perubahan secara kualitatif ditunjukkan pada 
penyesuaian diri yang salah.  

3. Membangun karakter bangsa berarti membangun nilai, 
moral dan norma (NMNr), yang ketiganya mengenai 
substansi dunia afektif manusia.

4. Dengan pendidikan akan lahir generasi muda yang ber-
karakter dan sekaligus mandiri, meliputi tiga kawasan 
domain,  kognitif akan mengantar anak sampai pada 
self concept;  afektif,  membentuk norma, dan secara 
psikhomoto rik mencapai tahapan kemahiran/perilaku 
baku atau budaya. 

E.    Implikasi 
1. Dalam membangun karakter bangsa, alangkah baiknya 

jika dimulai dengan membangun sistem nilai yang 
melekat, dengan tidak meninggalkan falsafah hidup yang 
dianut. Kesemuanya mengandung nilai, moral dan norma 
yang mesti dipelajari dan diajarkan pada anak. Karenanya 
Pendidikan Umum perlu disosialisasikan, baik di 
lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat.

2. Implikasi membangun karakter bangsa terhadap Pen-
didikan Umum, adalah bahwa Pendidikan Umum 
dipandang  sebagai  upaya membantu anak didik me-

Membangun Karakter Bangsa
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mahami dunia dan memotivasi mereka untuk melakukan 
perubahan di dalamnya, menanamkan penghormatan 
terhadap perbedaan pendapat dan memelihara semangat 
kebangsaan yang mengarahkan kepada intropeksi 
personal serta mempromosikan perilaku sosial.

3. Dalam memberikan Pendidikan Umum, tentu banyak 
cara, metode digunakan. Bagi keluarga muslim kiranya 
memilih contoh Luqman Hakim dalam mendidik putra-
nya adalah pilihan terbaik. Tanggung jawab orang tua 
terhadap anak, tanggung jawab seorang pemimpin, dan 
tanggung jawab terhadap pendidikan dan kebangkit-
an, dilakukan dengan cara yang sempurna, yakni 
mulai dengan memberi nasihat. Dengan nasihat, anak 
menemukan jati dirinya. Adapun nasihat-nasihat Luq-
man Hakim  adalah tidak mempersekutukan Allah 
SWT (Luqman [31]:13); berbakti kepada kedua orang 
tua. (Luqman [31]:14-15); pengendalian diri (Luqman 
[31]:16); diajar untuk mendirikan sholat (Luqman [31]:17); 
mengerjakan perbuatan yang baik dan mencegah berbuat 
yang mungkar, (Luqman [31]:18) ; berakhlak / tidak 
sombong  (Luqman [31]:19).
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2
Konsep Manusia Utuh dalam Agama 

Islam 
Aceng Kosasih2, 

A. Latar Belakang
Manusia telah berupaya memahami dirinya selama beribu-

ribu tahun. Tetapi gambaran yang pasti dan meyakinkan 
tentang dirinya tak mampu mereka peroleh hanya dengan 
mengandalkan daya nalarnya yang subyektif. Oleh karena itu, 
mereka memerlukan pengetahuan dari pihak lain yang dapat 
memandang dirinya secara lebih utuh, yakni Allah Sang Maha 
Pencipta yang telah menurunkan kitab suci Al-Quran yang di 
antara ayat-ayat –Nya memberikan gambaran kongkrit tentang 
manusia.

Penyebutan nama manusia dalam Al-Quran tidak hanya 
satu macam. Berbagai istilah digunakan untuk menunjukkan 
berbagai aspek kehidupan manusia, di antaranya: 

•	 Dari aspek historis penciptaannya, manusia disebut 
dengan Bani Adam (Q.S. Al-’Araaf: 31).

•	 Dari aspek biologis, manusia disebut dengan basyar, yang 
mencerminkan sifat-sifat fisik kimia –biologisnya (Q.S. 
Al-Mukminun :33).

2  Dr. Aceng Kosasih, M. Ag, Dosen, Jurusan MKDU, Universitas Pendidikan 
Indonesia, Bandung, Jawa Barat
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•	 Dari aspek kecerdasannya, disebut dengan insan, yakni 
makhluk terbaik yang diberi akal sehingga mampu 
menyerap ilmu pengetahuan (Q.S. Ar-Rahman: 3-4).

•	 Dari aspek sosiologisnya, disebut annas, yang menunjuk-
kan sifatnya yang berkelompok sesama jenisnya (Q.S. Al-
Baqarah: 21). 

•	 Dari aspek posisinya, disebut ’abdun (hamba), yang 
menunjukan kedudukannya sebagai hamba Allah yang 
harus tunduk dan patuh kepada-Nya.

Beragamnya penyebutan nama manusia dalam Al-Quran 
tidak berarti bahwa manusia terpecah belah dalam berbagai 
komponen potensi, dan implikasinya akan melahirkan beragam 
macam jenis manusia, namun demikian bagaimanakah se-
benarnya pandangan agama Islam berdasarkan Al-Quran 
dan Hadist terhadap manusia, khususnya manusia yang utuh, 
dan bagaimana mewujudkan manusia utuh itu berdasarkan 
perspektif Pendidikan Umum.

B. Potensi Manusia
Allah menciptakan manusia dalam keadaan fitrah dalam 

arti berpotensi, yaitu kelengkapan yang diberikan pada saat 
dilahirkan ke dunia. Potensi yang dimiliki manusia tersebut 
dapat dikelompokkan kepada dua hal, yaitu potensi fisik dan 
potensi ruhaniah.

Potensi fisik adalah tubuh manusia. Proses kejadian manusia 
dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadits. Di antara ayat-ayat Al-
Qur’an yang mengungkapkan penciptaan manusia antara lain 
dalam Surat Al-Mu’minun (23) :12-14 yang berbunyi :

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu 
saripati (berasal) dari tanah. Kamudian Kami jadikan saripati 
itu air mani (yang disimpan ) dalam tempat yang kokoh (rahim). 
Kamudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal 
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darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging  
itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami 
bungkus dengan daging. Kamudian Kami jadikan dia makhluk 
yang ( berbentuk) lain. Maka Maha Sucilah Allah  Pencipta yang  
paling  baik
(Al-Mukminun 23 : 12-14).

Ayat-ayat yang menerangkan tentang penciptaan manusia 
lebih diperjelas lagi oleh Hadits Rasulullah saw, antara lain :

Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan kejadiannya dalam 
perut ibunya 40 hari dalam bentuk nutfah, kemudian dalam 
bentuk alaqah seperti itu  (40 hari) lalu dalam bentuk mudhghah 
seperti itu (40 hari), kemudian diutus Malaikat kepadanya lalu 
Malaikat itu meniupkan ruh ke dalam tubuhnya  ( HR.Bukhari 
dan Muslim ).

Maksud dari ungkapan Al-Quran dan Hadits di atas ialah 
bahwa ketika masih berbentuk janin sampai umur empat bulan, 
embrio manusia itu belum mempunyai roh. Roh baru ditiupkan 
ke janin itu setelah berumur 4 bulan ( 3 x 40 hari ). Dapat difahami 
dari nash ini bahwa awal kehidupan manusia itu, bukanlah 
ketika roh ditiupkan, seperti yang diperkirakan selama ini, 
tetapi kehidupan itu sendiri sudah ada semenjak manusia dalam 
bentuk nuthfah.

Dari mana asal kehidupan itu, ilmu pengetahuan belum 
dapat menjawabnya secara ilmiah, tetapi bagi kaum muslimin 
percaya bahwa hayat (kehidupan) itu berasal dari Tuhan yang 
telah mengatur sedemikian rupa, sehingga tubuh manusia 
itu memiliki hayat dan dapat berkembang. Jika hayat yang 
menyebabkan tubuh manusia bisa hidup dan berkembang 
telah tiada, maka itulah yang disebut mati dan saat itu roh pun 
meninggalkan tubuh manusia dan pergi ke alam gaib yang 
bersifat immateri.

Konsep Manusia Utuh dalam Agama Islam 
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Sedangkan potensi ruhaniah adalah akal, qalbu dan nafsu. 
Akal berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata jadian ‘Aqala 
Ya’qilu-Aqlan, yang secara etimologi berarti mengikat atau 
menahan, mengerti dan membedakan. Dari pengertian ini 
kemudian dihubungkan bahwa akal adalah merupakan daya 
yang terdapat dalam diri manusia yang dapat manahan atau 
mengikat pemiliknya dari perbuatan buruk dan jahat. Demikian 
pula dihubungkan bahwa akal adalah merupakan salah satu 
unsur yang membedakan manusia dari makhluk (khususnya 
binatang), karena akal itu dapat membedakan antara yang baik 
dan yang buruk.

Kata akal sudah dipakai dalam bahasa Indonesia dengan 
arti yang umum, yaitu pikiran. Ini berarti pikiran identik dengan 
akal. Tetapi untuk membedakan pikir dengan akal, maka 
dikatakan bahwa akal adalah substansi yang bisa berpikir. Jadi 
pikir adalah merupakan cara kerja dari pada akal itu sendiri. 
Dalam hal ini akal dapat diidentikkan dengan kata ratio.

Tetapi sebagian penulis membedakan antara pikiran 
dengan akal. Pikiran (rasio) adalah merupakan salah satu 
dari dua unsur atau bagian yang menjadi kelengkapan akal. 
Bagian lainnya adalah rasa. Dengan kata lain akal mempunyai 
pengertian yang lebih luas dari pada pikiran, karena akal yang 
lengkap adalah merupakan jalinan atau perpaduan dari pikir 
dan rasa, meskipun antara pikir dan rasa terdapat pemisahan 
yang jelas, karena masing-masingnya berpotensi untuk bekerja 
sendiri-sendiri.

Bahwa akal bukan semata-semata pikir dapat dibuktikan 
dari pengertian akal secara etimologi Arab sebagai kata aslinya, 
yaitu sebagai alat atau daya untuk berpikir dan daya untuk 
menimbang yang baik dan yang buruk. Yang menimbang dan 
menentukan yang baik dan yang buruk, bukanlah semata-
semata pikir, tetapi adalah juga rasa. Bahkan yang terakhir ini 
yang lebih dominan. Menurut pendapat ini, kalau kata pikir 
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disamakan dengan kata rasio dalam bahasa Barat, maka untuk 
kata akal lebih tepat digunakan dengan istilah mind, yang 
mengandung dua unsur yaitu rasio dan rasa.

Sebenarnya tidak perlu dipertentangkan antara kedua 
pendapat di atas, sebab keduanya tetap mengakui bahwa 
dalam diri manusia ada dua unsur atau daya yang mempunyai 
eksistensi sendiri, yaitu rasio dan rasa. Tetapi untuk tidak 
mengacaukan pengertian kita selanjutnya, maka lebih baik 
ditetapkan konsep kita tentang pengertian akal, seperti yang 
dikemukakan pada bagian awal di atas, yaitu bahwa akal adalah 
merupakan salah satu dari dua daya (potensi) pada rohani 
manusia yang berfikir dengan menggunakan kepala (otak) 
sebagai pusatnya. 

Islam mengakui bahwa akal adalah merupakan salah satu 
alat atau sarana yang sangat penting bagi manusia. Di samping 
sebagai alat untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang 
amat dihajatkan oleh manusia dalam kehidupannya, akalpun 
merupakan salah satu persyaratan mutlak bagi adanya taklif 
atau agama yang dibebankan kepada manusia. Diakui akal 
adalah merupakan sumber hukum Islam ketiga sesudah Al-
Quran dan al-Hadits yang diistilahkan dengan Ijtihad. Begitu 
pentingnya kedudukan akal dalam Islam, sehingga Rasulullah 
saw bersabda :....tidak ada agama bagi orang yang tidak mempunyai 
akal (HR.Bukhari).

Tetapi perlu ditegaskan, bahwa meskipun akal mempunyai 
kedudukan dan posisi yang sangat penting dalam sistim 
kejadian manusia, namun Islam tidak menganggap bahwa 
akal ansich merupakan faktor utama yang menjadikan manusia 
makhluk termulia dan terbaik. Karena bagaimanapun 
juga, akal tidak dapat dijadikan sebagai faktor penentu dan 
dilepaskan bebas untuk menetapkan kebenaran-kebenaran, 
tanpa bimbingan dari unsur-unsur lain yang juga telah 
dianugerahkan kepada manusia seperti rasa, keyakinan (iman) 

Konsep Manusia Utuh dalam Agama Islam 
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dan syari’at (wahyu). Ini disebabkan, karena akal itu sendiri 
adalah bersifat nisbi atau relatif seperti yang diakui oleh hampir 
semua ahli ilmu pengetahuan dan falsafah. Dengan demikian 
penetapan-penetapannyapun tidaklah bersifat absolut dan 
daya jangkauannya sangat terbatas. Oleh sebab itu, akal harus 
senantiasa dibimbing oleh iman dan syariat (wahyu) agar tidak 
terjerumus ke dalam jurang kesesatan.

Sedangkan Qalbu berasal dari kata qalaba yang berarti 
berubah, berpindah, atau berbalik dan menurut Ibn Sayyidah 
(Ibn Manzur:179) berarti hati. Musa Asyari (1992) menyebutkan 
arti qalbu dengan dua pengertian, yang pertama, pengertian 
kasar atau fisik, yaitu segumpal daging yang berbentuk bulat 
panjang, terletak di dada sebelah kiri, yang sering disebut 
jantung. Sedangkan arti yang kedua, pengertian yang halus yang 
bersifat ketuhanan dan rohaniah, yaitu hakekat manusia yang 
dapat menangkap segala pengertian, berpengetahuan dan arif.

Berkenaan dengan qalbu , Rasulullah bersabda:

“Qalbu itu ada empat macam, pertama, qalbu yang bersih, di 
dalamnya terdapat pelita yang bersinar cemerlang, itulah qalbu 
mu’min; kedua, qalbu yang hitam terbalik, itulah qalbu orang 
kafir; ketiga, yang terbungkus dan terikat pada bungkusnya, 
itulah qalbu orang yang munafik; dan keempat, qalbu yang 
tercampur, di dalamnya terdapat iman dan nifaq.”

Qalbu akan tetap bersih bila senantiasa dijaga dengan 
mengikuti tuntunan-Nya. Namun qalbu juga menjadi hitam 
dan terbalik, jika ia mempertuhankan hawa nafsu, mengingkari 
dan mendustakan kebenaran (al-haq). Hati yang seperti ini akan 
memandang bagus atas segala yang mereka kerjakan, karena 
tertutup ilusi akibat godaan syaithan. Adapun qalbu si munafik 
terikat pada bungkus jasadiyah, merupakan qalbu yang 
terlalu mencintai dunia (terikat kepada syahwat jasmaniah); 
pandangan batinnya tertipu oleh nilai-nilai estetik fisik, dengan 
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tanpa melihat hakikatnya, maka ia bisa ‘menjual’ agamanya 
demi kesenangan sesaat. Dengan demikian, dapat disimpulkan 
bahwa akal digunakan manusia dalam rangka memikirkan alam, 
sedangkan mengingat Tuhan adalah kegiatan yang berpusat 
pada qalbu. Keduanya merupakan kesatuan daya rohani untuk 
dapat memahami kebenaran sehingga manusia dapat memasuki 
suatu kesadaran tertinggi yang bersatu dengan kebenaran ilahi.

Mengenai hubungan akal dengan  qalbu, seperti telah 
dikemukakan, keduanya merupakan dua daya rohani manusia 
yang mengambil tempat berbeda dalam perwujudannya (cara 
kerjanya). Akal (daya pikir)  berpusat di kepala, sedang qalbu 
(daya rasa) berpusat di dada. Tetapi antara daya pikir dengan 
daya rasa sesungguhnya terdapat kaitan yang sangat erat, 
karena keduanya memang bersumber dari substansi yang sama. 
Kalau bisa dikatakan bahwa daya pikir dengan daya rasa itu 
sesungguhnya bersaudara kembar yang mempunyai hubungan 
erat, tetapi dapat berjalan dan bekerja sendiri-sendiri, karena 
antara keduanya tidak diusahakan menghubungkannya. Bila-
mana daya pikir dilepaskan bekerja sendiri, tanpa dikaitkan 
dengan rasa, maka ia akan melaju dengan sangat cepat.

Qalbu sebenarnya dapat berfungsi untuk mengendalikan 
keputusan-keputusan akal, agar berjalan di atas nilai-nilai 
moral, seperti kebaikan dan keburukan. Karena yang dapat 
me nentukan tentang ”baik” dan ”buruk” justru adalah qalbu, 
yang biasa disebut rasa etik atau dhamir (kata hati). Rasa etik 
(kata hati) itu sesungguhnya tidak pernah berdusta, Ia dapat 
memutuskan sesuatu dengan tepat, apakah itu baik atau buruk. 
Tetapi karena kekuatan akal kadang-kadang terlalu kuat untuk 
dipengaruhi oleh suara hati (qalbu), maka akal tidak mampu lagi 
mendengar bisikan dari qalbu itu. Apalagi jika qalbu tadi tidak 
pernah dipertajam dengan latihan-latihannya sendiri, misalnya 
dengan pendekatan-pendekatan kepada Tuhan, melalui ibadah-
ibadah, dzikir-dzikir dan lain-lain, maka lama kelamaan qalbu 
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itu tidak lagi berfungsi dan tidak mampu lagi membisikkan 
tentang kebaikan dan keburukan. Ia tidak lagi mampu melihat 
yang baik sebagai kebaikan, dan yang buruk sebagai keburukan. 
Bahkan lebih parah lagi jika qalbu itu  sudah membeku, sehingga 
apa yang baik dianggapnya buruk dan sebaliknya yang buruk 
dianggapnya baik. Sabda Rasulullah dalam haditsnya :

” Didatangkan fitnah-fitnah (cobaan-cobaan) ke dalam hati-
hati (manusia) seperti datangnya air terpancar-pancar. Maka 
hati siapa saja  yang meminumnya akan membuat suatu noktah 
(titik) hitam padanya. Dan hati siapa saja yang menolaknya 
akan membuat noktah putih padanya. Sehingga kembalilah hati-
hati (manusia) terbagi atas dua macam ; Yang pertama adalah 
hati yang hitam beku seperti gelas yang tertelungkup yang 
tidak mampu mengenal kebaikan dan tidak sanggup menolak 
kemungkaran kecuali apa yang diminum dari hawa nafsunya. 
Yang Kedua adalah hati yang putih bersih yang tidak akan 
pernah dicelakakan oleh sesuatu fitnah (cobaan) buat selama-
lamanya.

Karena qalbu-lah yang mampu  membedakan antara baik 
dengan yang buruk, maka fungsi qalbu adalah sebagai kendali 
terhadap akal, agar tidak terjerumus ke dalam jurang kesesatan 
dan kehancuran. Sebelum akal melangkah kepada suatu 
putusan, seharusnya ia menunggu apakah keputusan itu sudah 
sejalan dengan bisikan hati (qalbu) –nya . 

Adapun nafsu (dalam bahasa Arab al-hawa, dalam bahasa 
Indonesia sering disebut hawa nafsu) adalah suatu kekuatan 
yang mendorong manusia untuk mencapai keinginannya. 
Dorongan-dorongan ini sering disebut dengan dorongan 
primitif, karena sifatnya yang bebas tanpa mengenal baik dan 
buruk. Oleh karena itu, nafsu sering disebut sebagai dorongan 
kehendak bebas. Dengan nafsu manusia dapat bergerak dinamis 
dari suatu keadaan ke keadaan lain. Kecenderungan nafsu 
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yang bebas tersebut, jika tidak terkendali dapat menyebabkan 
manusia memasuki kondisi yang membahayakan dirinya. 
Untuk mengendalikan nafsu, manusia menggunakan akalnya, 
sehingga dorongan-dorongan tersebut dapat menjadi kekuatan 
positif yang menggerakkan manusia ke arah tujuan yang jelas 
dan baik. Agar manusia dapat bergerak ke arah yang jelas, 
maka agama berperan untuk menunjukkan jalan yang  harus 
ditempuhnya. Nafsu yang terkendali oleh akal dan berada pada 
jalur yang ditunjukkan agama inilah yang disebut an-nafs al-
muthmainnah yang diungkapkan Al-quran:

Hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan 
hati yang puas lagi diridhai-Nya. Masuklah ke dalam golongan 
hamba-Ku, Masuklah ke dalam surga-Ku (Al-Fajr:27-30).

Dengan demikian manusia yang utuh adalah manusia 
yang mampu menjaga potensi yang dimilikinya dan mampu 
mengelola dan memadukan potensi akal, qalbu, dan nafsunya 
secara harmonis. Konsep manusia utuh dipakai untuk meng-
gambarkan manusia yang menuruti hukum-hukum Allah secara 
keseluruhan, dilandasi dengan berserah diri, tunduk dan ikhlas 
kepada Allah. 

Sementara, perintah untuk menjadi muslim yang kaffah   
sebagaimana termaktub dalam Al-Quran S. Al-Baqarah ayat 208, 
Allah berfirman:  

“ Hai orang-orang yang beriman!, masuklah kamu ke dalam 
Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turuti langkah-
langkah syetan. Sesungguhnya syetan itu musuh yang nyata 
bagimu”. 

Adalah merupakan tuntunan Allah untuk beragama Islam 
secara total. Totalitas di sini bisa diartikan jangan ragu-ragu 
(iman yang mantap), fahami maksud Islam yang sebenarnya, 
amalkan syariat Islam secara keseluruhannya dan tidak dipilih-
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pilih, Satukan hati dengan perbuatan, dan tetaplah  dalam 
keadaan Islam sampai akhir hayat.

Istilah lain yang sering diidentikkan dengan manusia utuh 
adalah Insan Kamil. Menurut  Khaja Khan (1993:80-81), kata 
”insan” dipandang berasal dari turunan beberapa kata. Misalnya 
”uns” yang artinya cinta. Sedangkan yang lain memandangnya 
berasal dari kata ”nas” yang artinya pelupa, karena manusia 
hidup di dunia dimulai dari terlupa dan berakhir dengan 
terlupa. Yang lain lagi berkata asalnya adalah ”ain san”, ”seperti 
mata. Manusia adalah mata, dengan mana Tuhan menurunkan 
sifat dan asma-Nya secara terbatas. Insan Kamil, karenanya 
merupakan cermin yang merupakan pantulan dari sifat dan 
asma Tuhan.

Istilah Insan Kamil banyak dipakai oleh para sufi, terutama 
dari kalangan penganut tasawuf falsafi. Di antara sufi yang banyak 
berbicara tentang konsep Insan Kamil adalah  Al-Jili (Nasution, 
1992:491-492). Menurutnya, Insan Kamil adalah Muhammad, 
karena mempunyai sifat-sifat al-Haq (Tuhan) dan al-Khalq 
(makhluk) sekaligus. Sesungguhnya Insan Kamil itu adalah Ruh 
Muhammad yang diciptakan dalam diri nabi-nabi, wali-wali, 
serta orang-orang soleh. Insan Kamil merupakan cermin Tuhan 
(copy Tuhan) yang diciptakan atas nama-Nya, sebagai refleksi 
gambaran nama-nama dan sifat-sifat-Nya.

C. Macam-macam Manusia 
Ketika dilahirkan, manusia semuanya  sama membawa 

fitrah agama tauhid. Tetapi berdasarkan amal  perbuatan mereka 
selama hidup, mereka menjadi berbeda-beda. Allah berfirman:

” Jikalau Rabbmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia 
umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. 
kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Robbmu. Dan 
untuk itulah Allah menciptakan merek.(QS.11-Hud 118-119).
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Dari ayat di atas bisa dipahami bahwa sekiranya Allah 
menghendaki, niscaya Dia menjadikan seluruh manusia 
berpegang pada satu Agama Fitrah, Agama yang lurus, Tetapi 
mereka telah berbeda faham dan tiada hentinya berbeda 
pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh al-
Khaliq. Mereka ini bersepakat dan kalimat mereka berpadu pada 
asas agama yang hak. 

Manusia berselisih ketika menyambut seruan Ilahi. Allah 
berfirman: 

Hai manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah men-
ciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian 
bertaqwa ( QS 2 Al-Baqarah :21).

Di antara mereka ada yang menyambut seruan abadi ini 
dan menggunakan segala potensi yang diberikan Allah kepada 
mereka, sehingga mereka beribadah kepada Allah dengan 
sebenar-benarnya. Tetapi di antara mereka ada pula yang tidak 
menyambut seruan ini, bahkan mereka menyambut ajakan 
syahwatnya dan tipu daya syetan. Kepada merekalah pada hari 
kiamat nanti Allah berfirman :

Bukankah aku telah memerintahkan kepada kalian, hai Bani Adam, 
supaya kalian tidak menyembah syetan ? Sesungguhnya syetan 
itu adalah musuh yang nyata bagi kalian dan hendaklah kalian 
beribadah kepada-Ku. Inilah jalan yang lurus. Sesungguhnya 
syetan telah menyesatkan sebagian besar di antara kalian. Maka 
apakah kalian tidak memikirkan? inilah Jahannam yang dahulu 
kalian diancam ( dengannya ) (  QS.36. Ya Sin: 60-63 ).

Oleh karena itu Allah membagi manusia menurut amal 
mereka ke dalam tiga golongan : Mu’minun, Munafikun, dan 
Kafirun. Surat al-Fatihah menggambarkan ketiga golongan 
tersebut  dalam satu ayat yang singkat tapi padat :
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 Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan ni’mat 
kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula 
jalan mereka yang sesat ( Q,S , 1 Al-Fatihah : 7 ). 

Sebagian Mufasirin berpendapat, bahwa yang dimaksud 
dengan al-Maghdlubi ”Alaihim (mereka yang dimurkai) adalah 
orang-orang kafir dan musyrik, dan bahwa adl-Dlallin (mereka 
yang sesat) adalah orang-orang munafik. Ketiga golongan ini 
disebutkan pula dalam ayat-ayat lain yang dihubungkan dengan 
sifat-sifat mereka yang paling menonjol, yaitu :

Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya 
karena mencari keridlaan Allah  ( QS.2 Al-Baqarah : 207 ).

Mereka adalah golongan orang-orang yang beriman.

Dan diantara manusia ada yang berkata : Kami beriman kepada 
Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya 
bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah 
dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu 
diri mereka sendiri, sedang mereka tidak sadar. Dalam hati 
mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya: dan bagi 
mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta  (QS. 2 Al-
Baqarah : 8-10).

Mereka adalah orang-orang munafik yang menyembunyi-
kan sesuatu. Mereka dapat diidentifikasikan sebagai orang yang 
qalbunya sakit, sehingga tidak mampu mencapai hakekat ilmu 
yang benar dan iman.

Dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah 
tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya 
sebagaimana mereka mencintai Allah ( QS.2 Al-Baqarah : 165 ).
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Mereka adalah orang-orang kafir dan musyrik.
Sejalan dengan adanya perbedaan macam manusia, maka 

qalbu merekapun berbeda-beda. Sifat-sifat qalbu orang-orang 
yang beriman, antara lain:

•	 Qalbu mereka  bersih dari keraguan, syirik dan sifat-sifat 
tercela (Q.S.26 As-Syura: 88-89).

•	 Qalbu mereka tentram, karena selalu mengingat Allah 
(Q.S.13 Ar-Ra’du:  28).

•	 Qalbu mereka tunduk dan khusyu menghadap Allah 
(Q.S.22: Al-Hajj: 54).

•	 Qalbu mereka bergetar jika disebut asma Allah, imannya 
pun bertambah jika dibacakan kepadanya ayat-ayat-Nya, 
dan kepada Allah mereka bertawakal (Q.S.8 Al-Anfal: 2). 

Adapun sifat-sifat qalbu orang-orang munafiq dan kafir, di 
antaranya :

•	 Qalbu mereka berpenyakit (Q.S.22 Al-Hajj: 53, Q.S.2 Al-
Baqarah: 10).

•	 Qalbu mereka terkunci, sehingga tidak ada jalan untuk 
menerima hidayah, akibat terlalu banyak melakukan dosa 
(Q.S.2 Al-Baqarah: 7, Q.S.10 Yunus: 74).

•	 Qalbu mereka  dilukiskan  begitu sempit dan picik, sehing-
ga tidak mungkin tertembus iman (Q.S.6 Al-An’am: 125).

•	 Qalbu mereka menolak segala kebenaran (mengingkari 
keesaan Allah), tertimbun sifat takabur dan sombong 
(Q.S.16 An-Nahl: 22).

•	 Qalbu mereka menjadi keras bagaikan batu (Q.S.2 Al-
Baqarah: 74).
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D. Mewujudkan Manusia Utuh dalam Perspektif 
Pendidikan Umum
Manusia yang utuh adalah manusia yang mampu menjaga 

potensi yang dimilikinya, baik potensi jasmani maupun potensi 
rohani dan mampu mengelola serta memadukan potensi 
akal, qalbu, dan nafsunya secara harmonis. Terwujudnya 
konsep manusia utuh adalah target dari Pendidikan Umum, 
mengingat bidang ini merupakan program pendidikan bagi 
semua orang (generasi muda) dalam rangka mengembangkan 
nilai-nilai, sikap, pemahaman, dan keterampilan yang esensial, 
berkenaan dengan masalah pribadi dan sosial secara terintegrasi 
yang dibutuhkan oleh semua orang, agar dapat hidup secara 
memuaskan dalam kedudukanya sebagai pribadi, anggota 
keluarga, pekerja maupun sebagai warga dalam masyarakat 
yang demokratis.

Pendek kata, Pendidikan Umum ini mempersiapkan 
peserta-didik, terutama generasi muda untuk menjadi “manusia 
yang sesungguhnya”, yang manusiawi, mengenal diri sendiri 
dan manusia lain di sekelilingnya, sadar akan kehidupan yang 
luas dengan segala masalah dan kondisinya, yang menjadi hak 
dan kewajiban tiap orang untuk memberdayakannya, sebagai 
anggota keluarga, masyarakat, warga Negara dan dunia, dan 
akhirnya selaku umat manusia sebagai ciptaan Tuhan Maha 
Pencipta.

Menurut sudut pandang Islam, tujuan Pendidikan Umum 
itu mencakup tiga tujuan mulia, yaitu untuk mencapai manusia 
yang memiliki karakteristik:

1. Hilmun, yaitu kesanggupan atau kemampuan untuk 
menolak argumentasi orang yang bodoh dengan bahasa 
yang santun.

2. Waro’, yaitu hati-hati, tidak rakus, rendah hati, yang 
mampu membentengi dirinya dari perbuatan maksiat.
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3. Husnul khuluq, yakni berakhlaq baik sehingga ia bisa 
hidup di antara manusia.

Aplikasi Pendidikan Umum di antaranya, bagaimana sistem 
kehidupan berupaya meningkatkan suasana ruhani manusia 
dari tingkat terbawah (nafs-ammarah) ke tingkat teratas (nafs-
mutmainnah) yang berlandaskan kepada tauhid, berupa falsafah 
sistem kehidupan dalam Islam. Perwujudan tingkah laku 
“berakhlak” adalah sisi lain Islam yang sudah terimplementasi. 
Dengan demikian, keterpautan antara tauhid dan akhlak 
merupakan bentuk holistik dari dinamika ruhani dan jasmani. 

Alqur’an memuat cukup banyak cerita kependidikan yang 
amat berguna bagi pembinaan akhlak dan rohani manusia. 
Pendidikan berfungsi menanamkan akhlaqul mahmudah (akhlak 
yang terpuji) dan meninggalkan akhlaqul mazmumah (akhlak 
yang tercela). Kita tahu bahwa akhlak bersangkut paut dengan 
gejala jiwa yang dengannya dapat menimbulkan perilaku. 
Akhlakul mahmudah mengajak berbuat sabar, syukur, amanah, 
tawakal, ridho, tabah, ikhlas, ia merupakan emosi positif. 
Penanaman kualitas emosi positif berguna bagi pembentukan 
watak (character building). Membangun watak di dalam pen-
didikan tergolong dalam hidden curriculum (kurikulum 
tersembunyi). Sedangkan pencapaiannya bergantung pada 
proses pendidikan ketimbang subtansinya. Watak tidak dapat 
diajarkan, melainkan diperoleh  melalui pengalaman anak 
dengan latihan yang memadai.

Dalam menyikapi perubahan perilaku, seseorang bisa 
dilakukan dengan empat cara, yaitu: pertama,  keteladanan; 
kedua, pendidikan, pelatihan dan pembinaan; ketiga, sistem 
yang kondusif; dan keempat, senantiasa berdo’a. Keteladanan, 
kita dituntut memberikan keteladanan kepada masyarakat di 
lingkungan sekitar kita. Kalau sebagai aparatur, kita mampu 
memberikan keteladanan kepada staf yang di bawah kita, 
maka akan ada sekian banyak orang yang menjadi teladan. 
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Sepanjang keteladanan tidak bisa diberikan oleh figur-figur 
yang seharusnya menjadi panutan di lingkungan kerja, jangan 
diharapkan perubahan dapat dilakukan ke arah yang lebih baik. 

Keteladanan, seperti dalam keilmuan, kepemimpinan, 
keikhlasan, penampilan (performance), tingkah laku, tutur kata 
dan sebagainya  berpengaruh  secara langsung tanpa disengaja. 
Ini berarti bahwa setiap orang yang diharapkan menjadi teladan 
hendaknya memelihara tingkah lakunya, disertai kesadaran 
bahwa ia bertanggung jawab di hadapan Allah.

Para sahabat telah mempelajari berbagai urusan agama 
mereka dengan jalan mengikuti keteladanan yang diberikan 
Rasulullah saw, secara sengaja, seperti digambarkan dalam 
sebuah hadits, “Shalatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku 
shalat”.

Tetapi keteladanan saja tidak cukup, melainkan harus 
disertai dengan pendidikan, pelatihan dan pembinaan, yang 
merupakan pendekatan yang disengaja. Pendekatan ini 
dilakukan dengan cara penjelasan atau perintah agar ditaati. 
Seperti lazimnya seorang pendidik memerintah muridnya 
untuk membaca, mengerjakan tugas sekolah, tugas rumah atau 
seorang pendidik memberi penjelasan di papan tulis, kemudian 
diikuti oleh murid-muridnya. Pendekatan ini dilakukan agar 
si anak terbiasa dan terlatih dalam kedisiplinan dan keuletan 
dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Bahkan, agar potensi 
ruhaniah manusia tetap terjaga kesehatannya, dan adanya 
harmonisasi antara akal, qalbu dan nafsu, maka perlu dilakukan 
latihan-latihan (riyadhah) melalui berbagai ibadah ritual dan 
dzikir kepada Allah SWT. Pendekatan ini adalah salah satu 
pendekatan yang paling  sering dilakukan Nabi Muhammad 
saw, ketika bersama-sama dengan sahabatnya. 

Hal lain yang juga tidak boleh diabaikan adalah adanya 
dukungan sistem yang kondusif, yakni adanya sistem pen-
didikan yang memiliki target mewujudkan manusia utuh. 
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Mulai dari tujuannya, kurikulumnya, metodologinya, sampai 
sarananya semuanya mendukung. Namun kesadaran dan 
tanggungjawab untuk menyelamatkan bangsa dari kerusakan 
dan kebejatan moral, seharusnya tidak hanya dipikul oleh  
institusi pendidikan semata. Ini merupakan kerja besar dan 
mulia serta sangat mendesak, yang wajib dipikul bersama, mulai 
dari rakyat jelata sampai elit bangsa yang kini duduk di pentas 
politik puncak.

Terakhir, diatas semua upaya yang  dilakukan, kita perlu 
berserah diri dan berdo’a pada Allah SWT. Karena kepada-Nya 
lah kita semua bergantung dan mohon pertolongan.

E.  Kesimpulan
1. Allah menciptakan manusia dalam keadaan fitrah dalam 

arti berpotensi, yaitu kelengkapan yang diberikan pada 
saat dilahirkan ke dunia. Potensi yang dimiliki manusia, 
yaitu potensi fisik dan potensi ruhaniah, berupa akal, 
qalbu dan nafsu.

2. Ketika dilahirkan, manusia semuanya  sama membawa 
fitrah agama tauhid. Tetapi berdasarkan amal  perbuatan 
mereka selama hidup, mereka menjadi berbeda-beda, dan 
terdiri dari tiga golongan menurut amal yaitu, Mu’minun, 
Munafikun, dan Kafirun

3. Manusia yang utuh adalah manusia yang mampu 
menjaga potensi yang dimilikinya dan mampu mengelola 
dan memadukan potensi akal, qalbu, dan nafsunya 
secara harmonis. Konsep manusia utuh dipakai untuk 
menggambarkan manusia yang menuruti hukum-hukum 
Allah secara keseluruhan, dilandasi dengan berserah diri, 
tunduk dan ikhlas kepada Allah. 

Konsep Manusia Utuh dalam Agama Islam 
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F.  Implikasi
1. Konsep manusia utuh adalah target Pendidikan Umum, 

karena merupakan program pendidikan bagi semua 
orang (generasi muda) dalam rangka mengembangkan 
nilai-nilai, sikap, pemahaman, dan keterampilan yang 
esensial berkenaan dengan masalah pribadi dan sosial 
secara terintegrasi, 

2. Pendidikan Umum dengan dengan demikian mem-
persiapkan peserta-didik, terutama generasi muda 
untuk menjadi “manusia yang sesungguhnya”, yang 
manusiawi, mengenal diri sendiri dan manusia lain di 
sekelilingnya, sadar akan kehidupan yang luas dengan 
segala masalah dan kondisinya yang menjadi hak dan 
kewajiban tiap orang untuk memberdayakannya sebagai 
anggota keluarga, masyarakat, warga Negara dan dunia, 
dan akhirnya selaku umat manusia sebagai ciptaan Tuhan 
Maha Pencipta.

3. Pendidikan Umum dikehendaki berupaya meningkatkan 
suasana ruhani manusia dari tingkat terbawah (nafs-
ammarah) ke tingkat teratas (nafs-mutmainnah) yang 
berlandaskan kepada tauhid, sehinggan terwujud 
kehidupan “berakhlak” ke dalam sistem kehidupan, salah 
satunya menggunakan cerita-cerita Al-Quran.

4. Pendidikan Umum perlu menyikapi perubahan perilaku 
seseorang bisa dilakukan dengan empat cara, yaitu: 
pertama,  keteladanan; kedua, pendidikan, pelatihan dan 
pembinaan; ketiga, sistem yang kondusif; dan keempat, 
senantiasa berdo’a
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3
Hakekat Pendidikan Agama 

Syamsu Rizal3, 

A. Latar Belakang
Pendidikan agama adalah pendidikan yang unik, berbeda 

dari pendidikan dalam  bidang-bidang lainnya. Keunikan ini 
terletak pada karakter agama itu sendiri yang keberadaannya 
pada seseorang merupakan suatu keyakinan dan kepercayaan. 
Oleh karena itu,  “keberagamaan” lebih merupakan fenomena 
emosional yang menyentuh rasa dan melibatkan kesadaran 
irrasional. Dengan demikian, pendidikan agama memerlukan 
pendekatan khusus, antara lain, dalam pemilihan materi, 
proses pengajaran dan pembelajaran, dan perumusan tujuan 
pendidikan. Untuk sampai pada pendekatan yang pas dan tepat, 
sehingga pendidikan agama mencapai sasaran secara efektif, 
diperlukan suatu perenungan mengenai apa hakekat dari 
pendidikan agama itu.

Pendidikan agama dalam Sistem Pendidikan Nasional, 
secara eksistensial  merupakan bagian dari Pendidikan Umum 
yang misinya adalah membina karakter peserta didik melalui 
berbagai pembinaan moral dan transfer nilai-nilai konstruktif, 
baik bagi kehidupan individual atau dalam kehidupan bersama. 
Dari sini muncul suatu pertanyaan: Apa hakekat dari Pendidikan 
Agama ? 

3 Dr. A. Syamsu Rizal, Dosen Program Studi Pendidikan Umum, 
Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia,   Bandung, Jawa Barat
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Dalam rangka inilah, maka hendak dungkapkan hasil 
renungan mengenai hakekat dari Pendidikan Agama tersebut. 
Pembahasan ini akan mencakup tiga  pokok persoalan, yang 
akan sangat bermanfaat dan berguna dalam mengembangkan 
kurikulum pendidikan agama dalam sistem pendidikan formal 
di sekolah-sekolah, yaitu : Apa hakekat agama dalam kehidupan 
manusia? Apakah pula hakekat pendidikan agama bagi 
manusia?  Bagaimanakah sebenarnya Pendidikan Agama dalam 
konteks Pendidikan Umum? dan Bagaimanakah  kedudukan 
Pendidikan Agama sebagai Pendidikan Umum dalam Sistem 
Pendidikan Nasional Indonesia.  

B. Agama dan Keberagamaan
1. Substansi Agama

Ada berbagai definisi agama yang telah dikemukakan 
oleh para pengkaji agama. Mengambil kutipan dari Djamari 
(1988: 8) tentang agama sebagai suatu kondisi psikologis, 
agama diberi pengertian  sebagai “percaya kepada Tuhan atau 
kekuatan superhuman atau kekuatan yang di atas dan disembah 
sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta (Webster’s 
Dictionary), “beribadat dengan tawakal kepada Tuhan” (Cicero) 
dan “perasaan tergantung secara paripurna” (Friederich 
Schleiermacher). Joachim Wach (dalam M. I. Soelaeman, 
1988:120) memberi pengertian agama sebagai “the experience of 
the Holy” sedangkan dalam International Encyclopaedy of Social 
Sciences ( t.t.: 398) agama adalah “a belief in spiritual beings”.

Sebagai suatu sistem, agama didefinisikan sebagai “suatu 
sistem kepercayaan, peribadatan, amal dan sebagainya yang 
melibatkan kode etik dan filsafat tertentu” (Webster’s Dictionary); 
atau sebagai “seperangkat kepercayaan, dogma, peraturan, 
etika, praktek penyembahan, amal ibadat terhadap Tuhan atau 
dewa-dewa tertentu yang dilembagakan. (Peter Bracher dalam 
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Djamari, 1988:10). Sedangkan E. S. Anshari (1983:9) memberikan 
definisi tentang agama sebagai berikut :

Suatu sistem kredo (tata–keimanan atau tata keyakinan) 
atas adanya sesuatu Yang Mutlak di luar manusia dan 
satu sistem ritus (tata-peribadatan) manusia kepada yang 
dianggap mutlak itu, serta sistem norma (tata–kaidah) 
yang mengatur hubungan manusia dengan sesama 
manusia dan hubungan manusia dengan alam lainnya, 
sesuai dan sejalan dengan tata-keimanan dan tata-
peribdatan termaksud

Bagi sosiolog, agama merupakan sebuah lembaga sosial 
(Polak, 1960: 354) yaitu “lembaga sosial yang menggarap 
persoalan kepercayaan, ritual, kode etik, dan organisasi sosial 
(Djamari, 1988:18).

Dari keragaman definisi-definisi tentang agama seperti 
tersebut di atas,  ada kesamaan dalam mengaitkan pengertian 
agama dengan pengakuan akan adanya sesuatu kekuatan luhur 
tak terlihat (unseen higher power, Dewey dalam Oxford Dictionary), 
di luar manusia (superhuman, Websters Dictionary), yang 
merupakan The Supreme Being (Muhammad Ali,t.t.: 134), The 
Holy, dan Realitas Mutlak (Joanchim Wach, 1984:44). Kekuatan 
ini dalam istilah agama disebut ’Tuhan’. Tuhan diyakini oleh 
pemeluk agama sebagai pengontrol dan penentu segala gerak 
di alam ini, sehingga harus disembah dan dituruti perintah-
perintahnya. Oleh karena itu, suatu agama biasanya berisi 
ajaran-ajaran tentang Tuhan, ajaran-ajaran tentang cara-cara dan 
bentuk-bentuk berhubungan dengan Tuhan, tentang aturan-
aturan hidup yang bersumber dari Tuhan. Dari sini jelaslah 
bahwa ajaran-ajaran agama berorientasi ketuhanan (theological-
oriented), dan inilah yang membedakan agama dari ajaran-ajaran 
yang bukan agama yang berorientasi kemanusiaan (humanistic-
oriented).

Hakekat Pendidikan Agama
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Sebagai kajian kefilsafatan, William Alston (dalam The 
Liang Gee, 1998: 141) mengemukakan sembilan karakteristik 
agama, yaitu:

a. Keyakinan pada zat yang Supernatural (Tuhan)
b. Pembedaan antara objek yang sakral dan profan.
c. Tindakan ritual  yang difokuskan pada objek-objek yang 

sakral.
d. Ajaran moral yang diyakini akan dibalas oleh Tuhan.
e. Perasaan-perasaan yang khas agama, seperti kagum, 

perasaan misterius, perasaan berdosa, dan penghambaan.
f. Adanya doa dan bentuk-bentuk lain komunikasi dengan 

Tuhan.
g. Pandangan dunia.  
h. Pengorganisasian kehidupan individual, yang didasar-

kan pada pandangan dunia tersebut.
i. Kelompok sosial yang diikat bersama oleh kedelapan nilai 

di atas.

2. Keberagamaan dan Religiositas
a. Beragama sebagai Fitrah Manusiawi

Ada kesepakatan di antara pengkaji sejarah agama-
agama, bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk 
“beragama” secara bawaan. “Beragama” dalam arti me-
mili ki perasaan yang menimbulkan keyakinan adanya 
sesuatu yang memiliki kekuatan yang bersifat transendent, 
menguasai dirinya dan mempengaruhi nasib segala 
yang ada di alam ini. Keyakinan inilah yang mendorong 
manusia untuk meyakini adanya Tuhan atau sesuatu yang 
dipertuhankan. Hal ini karena “naluri” beragama adalah 
milik setiap manusia (La Rouse dalam A. Syalabi, t.t.: 7).  
“Beragama” adalah merupakan fitrah (pembawaan asali) 
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manusia yang menjadi salah satu karakteristik, di samping 
ilmu yang membedakannya dari mahluk hidup lainnya 
(Muttahari, 1984: 64). Manusia adalah “homo religiousus” 
kata Joachim Wach, 1984: 70). Fitrah ini sudah diungkapkan 
keberadaannya dalam Al-Qur’an: “Maka hadapkanlah 
wajahmu dengan lurus kepada agama ini, yang merupakan 
fitrah dari Allah di mana Ia telah menciptakan manusia sesuai 
dengan fitrah tersebut” (Ar-Rum : 30).

Zakiah Daradjat (1980: 1) menyebutkan fitrah “ber-
agama“ ini sebagai salah satu potensi yang dimiliki manusia 
yang dapat dan harus dikembangkan, dan menurut 
Murtadho Muttahari (1984: 43–44) mesti disalurkan dan 
dikembangkan melalui agama, sebagai satu–satunya sara-
na untuk memenuhi kebutuhan ke “beragama” an yang 
fitri pada diri manusia ini, dan tak satupun yang dapat 
menggantikannya.

Naluri “beragama” yang merupakan potensi manusia-
wi tersebut disalurkan oleh individu–individu dan di-
kembangkan dengan menganut salah satu agama yang 
telah terlembagakan di masyarakat, baik melalui pewarisan 
budaya, karena terbawa agama, orang tua atau lingkungan, 
atau melalui kesadaran pribadi atas dasar pilihan.

Dengan menganut agama tertentu, maka individu dapat 
menyalurkan dan mengembangkan fitrah ke“beragama”an-
nya secara teratur dan sistematis. Agama memberikan 
kepadanya informasi tentang hakekat Tuhan dan  rahasia-
rahasia kejadian. Agama memberikan petunjuk kepadanya 
tentang cara berkomunikasi dengannya. Agama memberikan 
kepastian kepadanya tentang apa yang harus dan tidak boleh 
ia lakukan dalam hidupnya, sehingga memberikan nilai–
nilai baku yang normatif,  kemana ia dapat merujuk dalam 
mengambil keputusan untuk bertindak atau tidak.

Hakekat Pendidikan Agama
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Agama merupakan suatu lembaga atau sistem ke-
yakinan yang membentuk suatu sistem ajaran. Individu-
individu yang menjadi anggota suatu agama memiliki suatu 
keyakinan yang sama tentang Tuhan Yang Maha Kuasa. 
Mereka meyakini bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai 
sumber kehidupan memberi pengaruh yang menentukan 
terhadap dirinya. Oleh karena itu, mereka merasa tergantung 
kepada-Nya. 

b. Religiositas: Keterikatan pada Nilai Agama
Menganut suatu agama tertentu (have a religion) tidak 

otomatis menjadi religius, karena untuk dapat dikatakan 
religius, seseorang dituntut untuk menampilkan seluruh 
aspek-aspek ajaran agama dalam kehidupannya baik secara 
eksplisit, maupun secara implisit.

Dalam memberikan kriteria religius, ada beberapa 
pandangan yang diberikan. Encyclopaedia Brittanica (1963: 
309) yang mendefinisikan agama sebagai ”man’s relation to 
that which he regards as holy” di mana relation bisa terjadi dalam 
bentuk worship (ibadat), moral conduct (perilaku-perilaku 
moral), right belief  (keyakinan yang benar), atau participation 
in religious institution, memberikan kriteria religius sebagai ”to 
be related to the holy in one or more of these ways,” terhubungkan 
dengan yang  suci dalam bentuk salah satu atau lebih cara-
cara semacam ini. M.I. Soelaeman (1988: 91) menggambarkan 
”Manusia Beragama” itu sebagai berikut:

Orang yang mengaku dirinya beragama secara jujur, 
mengaku pula keterlibatannya dengan Penciptanya, dengan 
yang Mutlak. Pengakuan yang sunguh akan keterlibatan 
pribadi serta dirinya dengan Penciptanya, dengan yang 
Mutlak, akan mewarnai perilakunya yang secara sadar 
dikaitkan dengan sistem nilai yang bersumber dari yang 
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Mutlak itu, sebagai realisasi keberadaannya sebagai 
makhluk, sebagai yang diciptakan oleh sang Pencipta. 
Kepadanyalah ia mengarahkan hidup dan matinya.

Menurut gambaran tersebut di atas, ada tiga kriteria 
religius, yaitu; 1) keterlibatan diri dengan yang Mutlak; 2) 
pengaitan perilaku secara sadar dengan sistem nilai yang 
bersumber dari yang Mutlak; dan 3) memasrahkan diri, 
hidup dan matinya, kepada yang Mutlak.

Pada orang yang religius, keterikatan yang kuat pada 
keimanan (pada yang Mutlak) cenderung membentuk segala 
watak dan kehidupannya (Grolier Academic Encyclopaedia). 
Kalau dikaitkan dengan agama sebagai sumber nilai, maka 
religiositas merupakan keterkaitan pada nilai-nilai agama, 
baik dalam menentukan sikap hidup ataupun dalam me-
lakukan suatu perbuatan. Religiositas secara ringkas, oleh 
karena itu,  dapat dirumuskan sebagai keterikatan pada nilai-
nilai agama, yaitu ajaran-ajarannya.

c. Perkembangan Religiositas
Tingkat  religiositas pada setiap individu berbeda-beda, 

tergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhinya 
dalam pertumbuhan kesadaran keberagamaannya. Faktor-
faktor tersebut adalah; 1) pengalaman keagamaan masa 
kanak-kanak dalam keluarga; 2) intensitas dan kualitas 
pendidikan agama; 3) lingkungan sosial budaya tempat ia 
tumbuh menjadi dewasa; 4) kelompok di mana ia berafiliasi; 
5) kondisi politik; dan sebagainya. Meskipun demikian, 
secara umum perkembangan religiositas pada individu 
terjadi secara bertahap selaras dengan perkembangan jiwa 
dan inteligensinya.

Zakiah Darajat (1966) membagi perkembangan ke-
beragamaan pada individu  ke dalam lima tahapan: 1) 

Hakekat Pendidikan Agama
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masa kanak-kanak; 2) masa anak sekolah; 3) masa remaja 
pertama; 4) masa remaja akhir; dan 5) masa dewasa. Setiap 
fase kehidupan individu ini menunjukan karakteristik 
keberagamaan yang berbeda-beda, baik dalam penampilan 
perilaku keagamaan, kesadaran dalam penganutan suatu 
agama, atau dorongan untuk terlibat dalam pengalaman-
pengalaman kehidupan keagamaan.

Masa kanak-kanak adalah masa mengenal agama, 
dan pembentukan keberagamaan secara reseptif. Masa 
remaja adalah masa kebimbangan beragama dan mem per-
tanyakannya. Oleh karena itu, menurut Zakiah (1986) sikap 
remaja terhadap agama ada empat kemungkinan, yaitu; 
1) percaya turut-turutan, 2) percaya dengan kesadaran, 3) 
percaya tapi agak ragu-ragu, atau 4) tidak percaya sama 
sekali, atau cenderung kepada atheis. Keberagamaan pada 
masa dewasa ditentukan oleh keputusan terakhir dalam 
menentukan sikap terhadap agama pada masa remaja tadi. 

Sedangkan G. Moran (dalam M.I. Soelaeman, 1988: 181-
186) menyebut fase pertama kehidupan beragama pada masa 
kanak-kanak sebagai the simply religious, yaitu beragama 
secara sederhana, mudah percaya dan bersifat reseptif. Fase 
kedua, yaitu pada masa remaja, disebut sebagai acquiring a 
religion, yaitu fase menggali kebenaran agama. Fase ketiga, 
yaitu pada orang dewasa, disebut fase religious, yaitu 
merealisasikan agama dalam kehidupan atas dasar kerelaan 
dan secara sungguh. 

d. Penampilan Religiositas
Religiositas tampil dalam berbagai bentuk, baik dalam 

penampilan luar yang dapat diamati secara langsung 
atau secara laten yang hanya dapat diidentifikasi melalui 
pengakuan. Karena itu, menurut M.I. Soelaeman 1988: 162) 
tingkat religiositas tidak hanya didentifikasi dari perilaku 
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yang ditampilkannya, tapi juga dari sistem nilainya. Joachim 
Wach (1984) menyebut penampilan religiositas ini dengan 
istilah ”ungkapan pengalaman keagamaan.” Pengalaman 
keagamaan ini, menurut Wach (1984: 185), diungkapkan 
dalam tiga bentuk, yaitu dalam bentuk pemikiran, dalam 
bentuk perbuatan, dan dalam bentuk persekutuan. Sedang-
kan Glock & Stark (dalam Taufik Abdullah, 189: 93) 
memberikan kategori religiositas ke dalam lima dimensi: 
ideologis, intelektual, eksperiensial, ritualistik dan kon-
sekuensial.

Dimensi ideologis  berkenaan dengan perangkat 
kepercayaan yang memberikan ”premis eksistensial” untuk 
menjelaskan Tuhan, alam, manusia dan hubungan di antara 
mereka dan dapat berupa pengetahuan tentang perangkat 
tingkah laku baik yang dikehendaki agama. Dimensi 
intelektual mengacu pada pengetahuan agama dan tingkat 
melek agama (religious literacy). Dimensi eksperiensial adalah 
bagian kegamaan yang bersifat afektif, yakni keterlibatan 
emosional dan sentimental pada pelaksanaan ajaran agama. 
Dimensi ritualistik menunjuk pada ritus-ritus keagamaan 
yang dianjurkan oleh agama dan dilaksanakan oleh para 
pengikutnya, meliputi pedoman pokok pelaksanaan ritus 
dan pelaksanaannya. Dimensi konsekuensial meliputi segala 
implikasi sosial dari pelaksanaan ajaran agama.

3. Fungsi Agama dalam Kehidupan Manusia
Agama memberikan makna kepada individu tentang 

kehidupan dirinya dan identitas diri serta kebersamaan dalam 
kehidupan kemasyarakatannya. M.I. Soelaeman (1988: 169) 
menjelaskan fungsi maknawi ini sebagai berikut :

Bila manusia mengakui dan dalam hidupnya berpegang pada 
religi yang dianutnya dengan segala kesungguhan, hidup insani 

Hakekat Pendidikan Agama
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akan tampil secara prinsipal berlainan dengan hidup hewani. 
Hidupnya tidak akan terombang – ambing di awang–awang. Ia 
akan tahu untuk apa ia hidup, siapa yang dihadapinya dan apa 
tujuannya”.

Kesemuanya ini menurut M.I. Soelaeman (1988: 169) 
“akan membangkitkan pada dirinya kesadaran terhadap 
perangkat nilai yang harus direalisasikan dalam hidupnya 
dan membangkitkan pula kemauan, aktifitas, dan kreatifitas 
dalam mengisi hidupnya, selaras dengan perangkat nilai yang 
diakuinya yang dijabarkan dari religi anutannya”. Karena 
kehidupannya yang menjadi bermakna itu, maka agama 
menyajikan dukungan psikologis dan memberikan rasa percaya 
diri dalam menghadapi kehidupan yang serba tidak menentu 
(Djamari, 1988: 64). Dalam hal ini Max Weber (dalam Taufik 
Abdullah, 1969: 32) melihat peran agama secara psikologis 
sebagai sumber motif berperilaku. 

Dalam fungsi identitas, agama memberikan identitas diri 
bagi individu. Dengan menyadari identitasnya itu, seseorang 
akan bersikap dan berperilaku (Djamari, 1988: 69). Penganutan 
suatu agama adalah suatu pernyataan diri, pernyataan identitas, 
pernyataan siapa dirinya, apa yang dijadikannya landasan 
dan tujuan hidupnya, bagaimana pandangannya terhadap 
manusia dan terhadap dunia, apa yang dijadikannya prioritas 
dalam perealisasian kehidupannya (M. I. Soelaeman, 1988: 171). 
Menganut suatu agama berarti menyatakan ke masyarakat 
mana ia termasuk. Komunitas agamis dapat berperan sebagai 
kelompok referensi di beberapa masyarakat, agama berfungsi 
pula sebagai pemberi simbol dan sebagai tanda kehormatan. 
Di dalam masyarakat Amerika, menjadi anggota gereja sering 
dianggap indikator bermoral tinggi (Djamari, 1988: 70).

Sedangkan dalam kehidupan kemasyarakatan, Taufik 
Abdullah (1989 : 29) melihat agama sebagai kekuatan yang 
sering memainkan peranan penting dalam realitas dan dinamika 
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sosial. Thomas E O‘dea (1987: 2) menemukan bahwa agama 
merupakan pemersatu aspirasi manusia yang paling sublim. 
Durkheim (M. I. Soelaeman,. 1988: 172) mengibaratkan agama 
sebagai perekat yang mempersatukan individu–individu 
yang memiliki keanekaragaman interesse pribadi. Pada agama 
mereka mendapatkan dirinya sebagai suatu masyarakat moral 
dengan perangkat nilai bersama dan tujuan hidup bersama, 
sehingga terbina suatu masyarakat yang homogen. Dengan 
demikian, agama berfungsi sebagai penentu garis antara yang 
boleh dan yang tidak boleh dilakukan, antara yang halal dan 
haram, antara baik dan buruk. Sedangkan sosiolog lain melihat 
fungsi agama sebagai alat kontrol sosial dan mencegah perilaku 
yang menyimpang dari norma sosial itu.

Di samping itu, agama berfungsi juga sebagai pendukung 
adat istiadat dan memperkuat keutuhan sistem nilai sosial yang 
relevan dan semakna dengan nilai agama. Sehingga nilai–nilai 
ini akan lebih lestari dan mantap.

Secara ringkas Thomas E. O’dea (1987: 26–28) merumuskan 
fungsi agama ini kedalam enam fungsi, (1) memberi dukungan 
moral; (2) menyucikan norma–norma dan nilai–nilai masyarakat 
yang telah terbentuk; (3) menawarkan hubungan transendental 
melalui pemujaan dan upacara ibadah; (4) memberikan standar 
nilai; (5) memberikan identitas diri; dan (6) memberikan status 
baru dalam pertumbuhan dan siklus perkembangan individu 
melalui berbagai krisis ritus.

Akhirnya peran dan fungsi agama dalam kehidupan 
manusia dapat bervariasi, tergantung kepada struktur sosial, 
kebudayaan masyarakat, dan karakteristik dari masing–masing 
agama itu sendiri.

4. Agama sebagai Sumber Nilai 
Orang yang menganut suatu agama dituntut yakin akan 

kebenaran apa-apa yang  diajarkan oleh agamanya. Agama, bagi 
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penganutnya, adalah sumber pengetahuan tentang tata aturan 
mengenai kehidupan. Tata aturan mengenai kehidupan yang 
mencakup keyakinan-keyakinan yang harus dianut, kegiatan-
kegiatan keagamaan yang harus dilaksanakan, ukuran-ukuran 
standar normatif dan pedoman tingkah laku yang harus 
menjadi standar nilai bagi individu dalam kehidupan pribadi 
dan interaksi sosialnya. Oleh karena itu, agama merupakan 
sumber nilai bagi individu yang memeluknya dari mana ia 
dapat mengambil nilai-nilai untuk diterapkan dalam kehidupan 
dirinya. Dalam hal ini, M.I. Soeleman (1988: 161) menyatakan 
bahwa religi (inklusif agama, pen.) merupakan sumber nilai 
yang pertama dan utama bagi para penganutnya. Dari religilah 
mereka menjabarkan nilai-nilai untuk direaliasikan dalam 
kehidupan sehari-harinya. 

Nilai merupakan standar untuk mempertimbangkan dan 
memilih perilaku apa yang pantas atau tidak pantas, apa yang 
baik atau tidak baik untuk dilakukan. Sebagai standar, nilai 
membantu seseorang menentukan, apakah ia suka terhadap 
sesuatu atau tidak. Dalam hal yang lebih kompleks nilai akan 
membantu seseorang menentukan, apakah sesuatu hal – baik 
berupa objek, orang, ide, gaya perilaku atau lainnya – itu baik 
atau buruk. Standar yang paling penting bagi seseorang dalam 
menentukan jenis tindakan apa yang patut dan berguna dan 
jenis tindakan mana yang tidak berguna, sehingga ia dapat 
mempertimbangkan suatu perilaku tertentu adalah nilai-nilai 
moral. “Moral values represent guides to what is right and just” 
(Fraenkel, J. 1977:7).

Agama sebagai suatu sistem ajaran tentang kehidupan, 
baik pribadi atau bermasyarakat, yang berorientasi ketuhanan 
(theological oriented) berisi seperangkat nilai yang harus dijadikan 
standar oleh pemeluknya dalam menentukan pilihan tindakan 
dalam kehidupannya. Nilai-nilai ini disebut “nilai agama”. 
Pengertian nilai dalam konteks “nilai agama” menunjukkan 
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pada sesuatu (benda, orang, sikap, keyakinan, perasaan, 
perbuatan, dsb) yang ditetapkan nilainya oleh agama. Oleh 
karena itu, kata nilai dalam konteks “nilai agama” menunjuk 
pada ajaran-ajaran agama itu sendiri, yaitu ajaran-ajaran tentang 
baik dan buruk, benar dan salah berkenaan dengan fenmena-
fenomena kehidupan manusia. Dalam pengertian ini istilah 
“nilai agama” dapat dibedakan dengan istilah “nilai religius” 
(religious-value) yang pengertiannya dijelaskan oleh Sunaryo 
(1988:77) sebagai “Nilai yang berorientasi kepada nilai-nilai 
keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menjadikan 
nilai iman dan takwa sebagai dasar dari segala pemikiran dan 
tindakan, mengintegrasikan setiap tataran dan makna ke dalam 
totalitas nilai keduniaan”.

Nilai-nilai agama diwujudkan dalam bentuk perintah dan 
larangan, dorongan dan cegahan, pujian dan kecaman, serta 
harapan dan penyesalan. Dan itulah ukuran baik-buruk, benar-
salah, patut-tidak patut, adil-tidak adil bagi para penganutnya. 
Agama, kata M.I. Soelaeman (1988: 172), berfungsi sebagai 
penentu garis aturan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan, 
aturan yang baik dan buruk. Yang baik dan benar adalah apa-apa 
yang diperintahkan, didorongkan, dipuji dan diharapkan oleh 
agama untuk dilakukan dan apa-apa yang dilarang, dicegah, 
dikecam dan tidak diharapkan untuk ditinggalkan. Yang 
buruk dan salah serta tidak patut adalah apa-apa yang dilarang, 
dicegah, dikecam dan tidak diharapkan untuk dilakukan 
dan apa-apa yang diperintahkan, didorongkan, dipuji dan 
diharapkan agar ditinggalkan dan tidak dilakukan.

Nilai-nilai agama bagi pemeluknya berasal dari Tuhan. 
Oleh karena itu nilai-nilai agama bersifat absolut, imperatif, 
dogmatis, doktriner, ideal, confirm dan universal, serta abadi. 
Maka bagi seseorang yang menganut suatu agama, tidak boleh 
tidak ia harus mengikatkan diri dengan nilai-nilai agamanya 
dan menjadikan agamanya sebagai rujukan orientasi nilainya, 
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sehingga benar-benar ia menjadi pribadi yang religius.
Nilai-nilai agama adalah nilai-nilai sakral, yang bernuansa 

pahala dan dosa. Pemanifestasian nilai-nilai agama oleh pe-
meluknya dalam bentuk perilaku nyata memberikan rasa ke-
terhubung an dengan Yang Mutlak, penentu segala nilai dan 
dirasakannya sebagai ibadat. Memanifestasikan nilai-nilai 
tersebut, oleh penganutnya dirasakan sebagai keharusan 
rabbani yang menimbulkan rasa dosa, bersalah dan tidak disukai 
oleh Yang Mutlak apabila ditinggalkan. 

C. Pendidikan Agama dalam Perspektif Pendidikan 
Umum

1. Pendidikan Agama dalam Membina Religiositas
a. Landasan Filosofis Pendidikan Agama

1) Manusia sebagai Homo-Religiousus. 
Salah satu tesis filosofis tentang manusia  adalah 

homo religiousus (Joachim Wach, 1984: 59), bahwa 
manusia itu adalah makhluk yang sadar terhadap 
ketuhanan. Dari lubuk terdalam batiniyahnya, 
kesadaran  ketuhanan ini akan selalu muncul dalam 
berbagai bentuk ekspresi, tak dapat dimatikan. 
Beragama bagi manusia adalah suatu fitrah yang perlu 
disalurkan. Menurut Murtadha Muttahari (1984: 43-
44), agama adalah satu-satunya wadah yang tepat 
untuk menyalurkan fitrah keberagamaan ini. Tanpa 
agama, fitrah keberagamaan akan tumbuh liar dan 
destruktif (seperti kasus sekte Asahara, David Koresy 
dan Pemuja Setan). Oleh karena itu,  Pendidikan 
Agama merupakan suatu hal yang relevan dalam 
membina satu dimensi dari kemanusiaan.
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2) Manusia sebagai Homo-Educandum. 
Manusia adalah mahluk yang belum “selesai” 

sebagai “manusia” sewaktu ia dilahirkan. Untuk 
memungkinkannya kelak hidup sebagai manusia 
dan melaksanakan tugas hidup kemanusian, ia 
perlu dididik dan dibesarkan oleh manusia dalam 
lingkungan kemanusiaan (M.I. Soelaeman, 1988:43-
44). Tanpa dididik dan dikembangkan, potensi 
manusia akan tumbuh kerdil dan tak terarah. Karena 
itu, pendidikan merupakan kebutuhan bagi manusia. 
Manusia adalah “homo educandum et educabile”, dapat 
dididik dan memerlukan pendidikan (H.M. Said, 
1989:19). 

Demikian juga halnya dalam upaya membina 
pribadi yang religius, maka diperlukan upaya 
pendidikan. Pendidikan yang berkaitan langsung 
dengan tujuan membina pribadi yang religius adalah 
pendidikan agama. Dengan pendidikan agamalah 
pribadi itu dapat dibina menjadi individu yang 
religius, dapat dibantu kedewasaan keagamaanya, 
dan dapat dikembangkan dan diarahkan potensi ke 
“beragama’annya. Oleh karena itulah, Pendidikan 
Agama merupakan suatu keniscayaan adanya dalam 
suatu sistem pendidikan.

b. Peran dan Hakekat Pendidikan Agama dalam Membina 
Religiositas
Meskipun “beragama” (rasa keberagaman) merupa-

kan fitrah, tapi baru merupakan potensi yang mesti 
dikembangkan sebagaimana potensi-potensi lain yang 
dibawa manusia sejak dilahirkan. Oleh karena itu, dalam 
upaya membina pribadi yang religius, maka diperlukan 
upaya pendidikan. 
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Pendidikan yang berkaitan langsung dengan tujuan 
membina pribadi yang religius adalah pendidikan agama. 
Dengan pendidikan agamalah pribadi itu dapat dibina 
menjadi individu yang religius, dapat dibantu kedewasaan 
keagamaannya, dan dapat dikembangkan dan diarahkan 
potensi ke“beragama”annya. Hal ini disebabkan, karena 
manusia begitu lahir tidak menganut suatu agama apapun 
dan tidak mengenal agama apapun. Ia adalah netral, tidak 
memiliki keyakinan dan ikatan pada suatu nilai dan norma 
apapun. “Fiant non nascuntur christiani,” Orang-orang Kristen 
itu tidak dilahirkan, tetapi dibuat (Joachim Wach, 1984:59). 
Demikian pula Nabi Saw, bersabda :”…. Fa abawaahu 
yuhawwidaanihi au yunashshiroonihi au yumajjisaanihi,” karena 
kedua orang tuanyalah, dia (anak yang dilahirkan) itu 
menjadi seorang Yahudi, Nasrani, atau Majusi (H.R. Buchari 
& Muslim). Yang menjadi persoalan adalah ‘apa pendidikan 
agama itu.’ Apakah pendidikan tentang agama (about religion) 
atau pendidikan agar religius (to be religious).

Untuk mencapai tujuan membina manusia religius, 
sudah tentu pendidikan religiuslah, konsep pendidikan 
agama yang tepat untuk diterapkan. Tentang pendidikan 
religius ini, H.M.D. Dahlan (1988:15) mengemukakan: 
“Pendidikan yang religius adalah pendidikan yang bukan 
sekedar pendidikan tentang religi yang hanya bergerak 
di domain kognitif dan tidak sempat meresap ke bidang 
afektif”. Artinya, bahwa pendidikan agama haruslah 
diarahkan pada pembinaan domain afektif, di mana individu 
yang dididik mampu menginternalisasi nilai-nilai agama dan 
menghayati ruh-ruh yang dikandung dalam ajaran agama, 
sehingga menimbulkan daya gerak dalam dirinya untuk 
merealisasikannya dalam wujud tindakan nyata.

Di sini dapat dikatakan bahwa dalam pendidikan agama 
(yang religius) pengetahuan dan pemahaman ajaran agama 
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dan nilai-nilai agama (domain kognitif) bukanlah tujuan, 
tapi merupakan alat atau media pendidikan untuk mencapai 
tujuannya. Pengetahuan tentang bahwa sholat itu wajib 
(dalam agama Islam) adalah sekedar media, agar timbul 
keterikatan yang kuat pada individu tentang harusnya ia 
melaksanakan sholat dan sama sekali tidak boleh berani 
meninggalkannya. Willian Temple (dalam Rasyidi, 1986:7) 
mengatakan: ”Pokok dari agama bukan pengetahuan tentang 
Tuhan, akan tetapi perhubungan antara seseorang manusia 
dengan Tuhan”.

Oleh karena itu, pendidikan agama secara ringkas 
dapat dirumuskan sebagai “Upaya menuntun individu 
yang dididik dalam menginternalisasikan nilai-nilai agama 
dan ruh-ruh keagamaan serta membimbingnya dalam cara 
merealisasikannya dalam bentuk tindakan nyata”. Dengan 
kata lain “Upaya menjadikan individu merasa terikat pada 
nilai-nilai dan ajaran agama”.

Pendidikan agama bagi kehidupan manusia dapat 
dipandang sebagai proses mempertemukan kebutuhan fitri 
manusia yaitu penyaluran fitrah “beragama’ dengan sarana 
yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut yaitu agama 
sehingga potensi itu dapat tersalurkan dan terkembangkan 
secara teratur dan sistematis hingga mencapai kepuasan 
batiniyah yang hakiki.

2. Pengertian dan Konsep Pendidikan Umum 
a. Pengertian Pendidikan Umum di Indonesia

Pendidikan Umum dalam pengertian common sense sering 
di (salah) artikan sebagai pendidikan yang bermuatan bahan-
bahan pelajaran duniawi, yang bukan pelajaran agama. 
Artinya Pendidikan Umum merupakan kebalikan dari 
Pendidikan Agama. Dalam istilah pendidikan di Indonesia, 
sebutan Pendidikan Umum memiliki dua konotasi. Pertama, 
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sebagai sebutan bagi satuan pendidikan tingkat menengah 
yang mempersiapkan lulusan yang akan melanjutkan 
pendidikan ke Perguruan Tinggi, yang dibedakan dengan 
pendidikan kejuruan, yang merupakan satuan pendidikan 
tingkat menengah yang mempersiapkan lulusan untuk terjun 
di dunia kerja, sehingga menjurus atau diarahkan pada satu 
ketrampilan vokasiosal tertentu. Kedua, sebagai sebutan bagi 
suatu bidang studi tingkat pendidikan tinggi  yang mengkaji 
sekumpulan mata kuliah-mata kuliah yang lebih diarahkan 
pada pembinaan kepribadian mahasiswa sebagai diri yang 
utuh (the whole person), yang menyadari lingkungannya 
dalam konteks luas. Pengertian ini paralel dengan konsep 
“General Education” yang dikembangkan di negara-negara 
Barat, sebagai pengimbang bagi sistem pendidikan yang 
semakin menjurus pada spesialisasi (McConnell dalam 
Henry, 1952: 2).

Bila kita melihat secara kurikuler, yang disebut dengan 
Pendidikan Umum di Perguruan Tinggi (secara struk-
tural disebut dengan MKU atau MKDU), terdiri dari 
matakuliah-matakuliah yang secara disiplin ilmu berlainan, 
yaitu Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, 
Pendidikan Lingkungan Sosial dan Budaya, Pendidikan 
Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan 
Kesenian, Pendidikan Olah Raga, dan Filsafat dan/atau 
Filsafat Ilmu (pada sebagian Perguruan Tinggi).

b. Konsep Pendidikan Umum dalam kajian Akademis
Dalam kajian akademis, Pendidikan Umum belum 

memiliki konsep yang jelas, baik secara substansial maupun 
fungsional. Meskipun demikian, para ahli pendidikan satu 
persepsi bahwa pendidikan umum adalah pendidikan 
untuk semua orang (education for all). Oleh karena itulah, 
para pakar pendidikan terus menerus mengembangkan 
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konsep Pendidikan Umum ini, dalam konteks kebutuhan 
masyarakat dan zamannya.

Prof. Dr. Endang Soemantri melihat Pendidikan Umum 
haruslah berfungsi sebagai teras bagi pendidikan, dan 
menjadi komplemen bagi pendidikan kejuruan, dengan 
tujuan mengembangkan: (1) Kecerdasan kritis yang dapat 
digunakan dalam berbagai lapangan kehidupan; (2) 
Perbaikan karakter & kewarganegaraan; (3) Kesatuan & 
keutuhan intelektual; (4) Keseimbangan kehidupan ekonomi 
dan sosial; dan (5) Kesejahteraan hidup keluarga dan 
masyarakat yang bertanggungjawab.

Oleh karena itu, menurut beliau setidaknya harus 
ada tiga kelompok kajian sebagai muatan dari Pendidikan 
Umum, yaitu:

1) Humanities, yaitu sastera dan seni yang membentuk 
kepribadian agar menjadi manusia bijak.

2) Study of Man, yaitu kajian-kajian sosial, etika, ilmu 
politik, ekonomi, psikologi, sosiologi dan antropologi.

3) Natural Sciences, yaitu fisika, kimia, geologi, astronomi 
dan biologi yang bertugas mengembangkan sikap dan 
cara kerja ilmiah.

Dengan demikian, Pendidikan Umum memuat pen-
didikan tentang nilai-nilai budaya, nilai-nilai sosial, dan nilai-
nilai ilmiah akademik. Inilah esensi dari Pendidikan Umum 
dengan berbagai disiplin ilmu yang dilibatkan dalam proses 
pendidikannya.

Sedangkan Prof. Kosasih Djahiri memandang bahwa 
tugas Pendidikan Umum adalah merekayasa peserta didik 
ke arah:

1) Pembentukan jati diri manusia, masyarakat dan 
bangsa.
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2) Pembinaan, pengembangan kehidupan diri dan 
lingkungan.

Itulah baginya arti memanusiawikan manusia, dengan 
empat target yang harus diperoleh oleh setiap peserta didik, 
yaitu

1) Humanizing, memanusiawikan diri dan lingkungan.
2) Civilizing of human being, yaitu cerdas dan berbudaya, 

memiliki tanggung- jawab terhadap Tuhan dan 
masyarakat.

3) Empowering, memberdayakan sehingga berguna bagi 
kemanusiaan.

4) Socializing, sehingga menjadi individu-individu yang 
berfungsi baik sebagai warga masyarakat.

Keseluruhan target pendidikan dalam Pendidikan 
Umum berada pada ranah afektif, yang bersifat unik, psi-
kologis, changeable, dan developmental. Pendidikan afektif 
merupakan pendidikan yang diarahkan pada hati, berupa 
penanaman nilai-nilai moral, untuk membangun moralitas 
pada individu.

Nilai-nilai moral yang ditanamkan ke dalam hati setiap 
individu melalui pendidikan afektif, dapat berasal dari:

1) Agama, untuk mengklarikasi nilai-nilai sehingga 
personalizing sebagai a conscious man.

2) Budaya, yaitu kebiasaan suatu masyarakat.
3) Negara, seperti 37 butir nilai-nilai Pancasila, dan 

hukum positif.
4) Ilmu-Pengetahuan, teori dan dalil-dalil keilmuan.
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3. Pendidikan Agama dalam Pendidikan Umum
a. Konsep Pendidikan Agama sebagai Pendidikan Umum

Bagi Prof. Ahmad Tafsir, Pendidikan Umum harus 
ditujukan untuk ”membina manusia agar mampu mengen-
dali kan diri.” Kemampuan pengendalian diri sepenuh nya 
hanya mungkin terjadi apabila manusia terikat kuat pada 
nilai-nilai yang diajarkan Tuhan, karena keterhubungan 
dengan Tuhan akan menjadikan perbuatan baik manusia 
memiliki makna secara rohaniah, dan kebahagiaan batin 
sebagai kompensasi dari pengorbanan yang dideritanya 
sebagai efek dari perlawanan terhadap dorongan hawa 
nafsunya. Nilai-nilai moral yang berasal dari Tuhan, yang 
disebut dengan akhlak, akan lebih mantap dibandingkan 
nilai-nilai moral manusiawi, yang disebut etika, karena nilai-
nilai dalam akhlak tidak banyak berubah, meskipun dalam 
penerapannya sangat fleksibel. Inilah, menurut beliau, 
substansi pendidikan agama dalam Pendidikan Umum, 
yaitu membangkitkan komitmen peserta didik pada nilai-
nilai yang diajarkan Tuhan. 

Adapun menurut Prof. Dr. Sofyan Tsauri, Pendidikan 
Agama dalam Pendidikan Umum adalah dalam rangka 
mengakomodasi cita-cita luhur Pendidikan Nasional yang 
dengan tegas menyatakan tujuan pendidikannya dengan 
rumusan ”Membina manusia yang beriman dan bertakwa, 
berkepribadian dan berbudi pekerti luhur (UUSPN 20/2003). 

Dalam konteks tujuan pendidikan semacam ini, Pen-
didikan Agama menjadi persyaratan mutlak, karena dengan 
nilai-nilai agamalah kepribadian yang beriman dan bertakwa, 
yang komitmen pada nilai-nilai moral yang luhur dapat 
dibina. Pembinaan nilai-nilai moral melalui agama akan lebih 
efektif, karena agama meniscayakan eksistensi Kekuatan 
Ghaib, sebagai tempat bergantung, jalinan hubungan yang 
baik dengan al-Khalik, yang dapat menimbulkan respons 

Hakekat Pendidikan Agama



82

Sarbaini , Dkk

emosional: pada diri yang manifest secara positif dalam 
perasaan takut, cinta dan harap. Pengakuan akan kekudusan 
dan sakralitas nilai juga akan memperkuat komitmen 
spiritual bagi penganutya.

Di samping itu, agama juga berperan positif bagi 
perkembangan individu dalam menempuh kehidupannya, 
karena agama memberikan arah tujuan yang jelas dalam 
kehidupan, memberikan kemampuan menyesuaikan dengan 
jati dirinya, dapat menjadi hiasan batin, memberi harapan 
dan dorongan bagi jiwa,  memberikan ketenangan pada jiwa 
pemiliknya yang tekun, serta memberikan jawaban yang 
memuaskan terhadap setiap pertanyaan ke”mengapa”an 
dari dunia dan kehidupan ini.

b.  Peran Guru dalam Pendidikan Agama sebagai Pendidikan 
Umum

Dalam pendidikan agama yang religius yang menekan-
kan pada penanaman nilai-nilai agama, unsur guru atau 
pendidik sebagai figur pribadi-pribadi yang religius yang 
merefleksikan nilai-nilai agama yang diajarkannya, tidak 
dapat diabaikan dan merupakan suatu kemestian. Pendidik 
agama harus merupakan model dari nilai-nilai agama itu 
sendiri yang tampil dalam ekspresi pemikiran dan perbuatan 
secara sungguh sehingga bisa dijadikan figur tempat siswa 
binaan beridentifikasi. Dengan begitu, pendidik agama 
dalam proses pendidikan harus menampilkan diri sebagai 
media pendidikan. Di sinilah Pendidikan Agama harus 
dilakukan oleh pendidik yang menganut agama yang 
diajarkannya, dan sama dengan agama yang dianut oleh 
peserta didik. Hal ini agar terjadi konsonansi antara tiga 
unsur dalam proses pendidikan agama, yaitu guru, siswa 
dan ajaran agama. Sebaliknya, apabila pendidikan agama 
diajarkan oleh guru yang tidak seagama dengan siswa, atau 
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siswa diberi pendidikan agama dengan nilai-nilai yang bukan 
agama yang dianutnya, maka akan terjadi disonansi dalam 
proses pendidikan. Disonansi  dalam proses pendidikan akan 
membangun jiwa yang labil dan pribadi yang terbelah (split 
personality) yang dalam dirinya penuh kontradiksi. Dengan 
demikian, pendidikan agama yang dilaksanakannya akan 
sia-sia dan tidak mencapai sasaran pendidikan secara efektif, 
bahkan destruktif bagi perkembangan pribadi anak didik.

4.   Pendidikan Agama dalam Sistem Pendidikan Nasional
a. Landasan Konstitusional Pendidikan Agama

Pendidikan Agama secara formal di sekolah-sekolah, 
memiliki dasar ideologis-konstitusional yang sangat kuat, 
yaitu Pancasila yang tak dapat diganggu gugat sebagai 
kesepakatan berbangsa dan bernegara, bersifat mengikat 
dan imperatif bagi setiap yang terlibat dalam segala tatanan 
berkebangsaan dan bernegara. Setiap kebijakan nasional 
yang dikeluarkan dan dilaksanakan harus berdasarkan pada 
lima asas politik yang tercantum dalam Pancasila ini sebagai 
universum simbolicum eksistensi bangsa Indonesia. Ketuhanan 
Yang Maha Esa adalah asas pertama yang mendasari seluruh 
sila-sila yang lainnya. Pembinaan kesadaran untuk ber-
Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dilepaskan dari 
agama, karena Tuhan adalah konsep agama. Pendidikan 
Agama, oleh karena itu, merupakan suatu keharusan politik 
dalam rangka membina kualitas bangsa sesuai dengan 
asas-asas pertamanya (the first principles), yaitu Pancasila. 
Demikian juga, tujuan pendidikan nasional harus bermuatan 
sasaran yang bernuansa Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti 
membina iman dan takwa. 

Demikian pula secara yuridis Pendidikan Agama di 
sekolah sekolah di Indonesia memiliki landasan yang kuat. 
Pendidikan Nasional dengan tegas menyatakan tujuan 
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pendidikannya dengan rumusan ”membina manusia 
yang beriman dan bertakwa, berkepribadian dan berbudi 
luhur, ... ... dst. (UUSPN 20, th. 2003). Dalam konteks tujuan 
pendidikan semacam ini, Pendidikan Agama menjadi 
prasyarat mutlak, karena dengan nilai nilai agamalah 
kepribadian yang beriman dan bertakwa, ang komitmen 
pada nilai nilai moral yang lhur, dapat dibinakan.

b.  Status dan Fungsi Pendidikan Agama dalam Pendidikan 
Nasional
Pendidikan agama dalam sistem Pendidikan Nasional 

secara eksistensial merupakan  bagian dari Pendidikan 
Umum (General Education), yaitu pendidikan untuk semua 
peserta didik, yang misinya adalah membina karakter peserta 
didik melalui berbagai pembinaan moral dan transfer nilai-
nilai konstruktif, baik bagi kehidupan individual atau dalam 
kehidupan bersama. Oleh karena itu, posisinya dalam Sistem 
Pendidikan di Indonesia sangat mendasar dalam rangka 
membina pribadi yang utuh, seimbang lahir-batin, jasmani-
rohani dan mental-spiritual, berorientasi dunia-akhirat.

Pendidikan Agama dalam hal ini berfungsi membina 
moralitas dan spiritualitas individu sebagai warga negara 
Indonesia, melalui penanaman nilai-nilai agama yang 
dianutnya. Agama dalam Pendidikan Nasional, oleh 
karena itu, lebih bersifat instrumental. Fungsi ini tidak akan 
berjalan apabila nilai-nilai agama yang diajarkan tidak sesuai 
dengan agama yang dianut oleh peserta didik, karena proses 
peresapan nilai-nilai tersebut tidak akan terjadi.

D.   Kesimpulan 
1. Rasa ke”beragama”an adalah fitrah, merupakan ke-

sadaran akan eksistensi zat yang transenden, memerlukan 
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wadah untuk menyalurkannya. Rasa ke”beragama”an ini 
disalurkan dengan memeluk suatu agama tertentu, baik 
hasil pewarisan dari orang tua atau kesadaran sendiri. 
Namun demikian pemelukan suatu agama, tidak otomatis 
menjadi  religius. Agama memuat seperangkat nilai-nilai 
dan menuntut pemeluk-pemeluknya untuk memiliki 
keterikatan secara kuat dengannya.

2. Religiositas merupakan komitmen terhadap nilai-
nilai agama. Manusia adalah homo-educandum. Untuk 
perkembangan dirinya menuju ke”manusia”an, perlu 
dididik termasuk dalam religiositasnya. Meskipun rasa 
ke”beragama”an merupakan fitrah, namun agar fitrah itu 
tumbuh subur dan terjadinya ikatan kuat dengan nilai-
nilai agama, nilai-nilai agama tersebut perlu dididikkan. 
Pendidikan agama merupakan kebutuhan niscaya 
(hajah dlaruriyyah), karena adanya kondisi-kondisi yang 
menuntut diadakannya, tanpanya tujuan tidak akan 
tercapai. Pendidikan agama menjadi conditio sine qua non 
bagi terjadinya perkembangan religiositas.

3. Pendidikan agama merupakan suatu proses mem-
per temu kan fitrah keberagamaan seseorang dengan 
nilai-nilai agama untuk meningkatkan religiositasnya. 
Oleh karena itu, pendidikan agama sebagai pendidikan 
nilai yang bersifat rabbany, secara konseptual haruslah 
merupakan pendidikan yang religius, bukan sekedar 
transfer pengetahuan tentang ajaran-ajaran agama, 
yaitu pendidikan yang tidak sekedar menyentuh aspek 
kognitif, tapi pendidikan yang dapat menembus hati dan 
kesadaran batiniyyah peserta didik.

4. Pendidikan agama menuntut pendekatan khusus dalam 
proses belajar-mengajarnya, baik menyangkut materi, 
metodologi, pendidik, lingkungan dan iklim belajarnya 
serta kualitas dan kuantitas pertemuan yang terjadi antara 
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pendidik dan yang dididik. Guru dalam pendidikan 
agama bukan sekedar penyampai bahan ajar dan 
pengelola proses belajar menagjar semata, tetapi ia harus 
tampil sebagai model dari nilai nilai agama itu sendiri 
untuk ditiru oleh siswa.

E.   Implikasi 
1. Pancasila, sebagai landasan ideologis-konstitusional 

berbangsa dan bernegara, bersifat mengikat dan 
imperatif bagi setiap yang terlibat dalam segala tatanan 
berkebangsaan dan bernegara di Indonesia. Setiap 
kebijakan nasional yang dikeluarkan dan dilaksanakan 
harus berdasarkan pada lima asas politik yang tercantum 
dalam Pancasila ini sebagai universum simbolicum 
eksistensi bangsa Indonesia. Ketuhanan Yang Maha Esa  
sebagai asas pertama yang mendasari seluruh sila-sila 
yang lainnya, harus tercermin secara eksplisit di dalam 
perumusan tujuan pendidikan dalam Sistem Pendidikan 
Nasional dan Pendidikan Agama harus merupakan 
bagian dari padanya. Pendidikan Agama memiliki peran 
dan fungsi strategis dalam membangun kualitas bangsa, 
yaitu membina moralitas dan spiritualitas sumberdaya 
manusia Indonesia.

2. Pendidikan agama adalah pendidikan yang unik ber-
beda dari pendidikan dalam bidang-bidang lainya. 
Keunikan ini terletak pada karakter agama itu sen diri 
yang keberadaannya pada seseorang, lebih merupa-
kan suatu keyakinan dan kepercayaan. Oleh karena 
itu, keberagamaan lebih merupakan fenomena emo-
sional yang menyentuh rasa dan melibatkan kesadaran 
irrasional. Dengan demikian, pendidikan agama me-
merlu kan  pendekatan khusus dalam proses pendidikan-
nya  agar tujuan pendidikan dapat dicapai secara efektif 
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tidak malahan sebaliknya, destruktif bagi perkembangan 
jiwa individu.

3. Untuk menghindari efek yang tidak diinginkan dari 
proses pendidikan agama, maka dalam proses pendidikan 
agama, peserta didik harus diberi pendidikan agama 
sesuai dengan agama yang dianutnya dan oleh pendidik 
agama yang menganut agama yang diajarkannya  dan 
seagama dengan peserta didik yang diajarinya.

4. Implikasi dari konsepsi pendidikan agama yang 
demikian, tiga hal yang harus diperhatikan dalam 
merealisasikan Sistem Pendidikan Nasional:
a. Pendidikan Agama harus diajarkan dalam setiap jen-

jang pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional.
b. Pendidikan Agama harus diajarkan dalam konteks 

pembinaan religiositas, yaitu keterikatan pada nilai 
nilai agama yang dianut.

c. Pendidikan Agama harus dilakukan oleh guru/
pendidik yang seagama dengan peserta didik dan 
peserta didik harus dididik dengan ajaran agama yang 
dianutnya.

Hakekat Pendidikan Agama
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4
Peran Pondok Pesantren dalam Sistem 

Pendidikan 
Lukman Hakim4, 

A. Latar Belakang
Pelaksanaan pendidikan di Indonesia merupakan tanggung 

jawab seluruh komponen bangsa Indonesia. Dalam prakteknya, 
masyarakat ikut terlibat dalam upaya mencerdaskan kehidupan 
bangsa ini, tidak hanya dari segi materi dan moril, namun telah 
pula ikut serta memberikan sumbangsih yang signifikan dalam 
penyelenggaraan pendidikan. Dalam hal ini dengan munculnya 
berbagai lembaga atau peguruan swasta yang merupakan 
bentuk dari penyelenggaraan pendidikan masyarakat, termasuk 
pondok pesantren.

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan 
keagamaan Islam yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. 
Pondok pesantren adalah lembaga tradisional, sebagai suatu 
tempat yang dihuni oleh para santri yang mencari ilmu. Dalam 
perkembangan selanjutnya, beberapa Pondok pesantren 
menyelenggarakan pendidikan jalur sekolah (formal) dan 
kegiatan lain yang bertujuan untuk pemberdayaan potensi 
ekonomi masyarakat sekitar dengan pondok pesantren sebagai 
sentralnya. 

4 Dr. Lukman Hakim,  dosen Sekolah Tinggi Hukum Tasikmalaya, 
Tasikmalaya, Jawa Barat
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Jiwa  pondok pesantren merupakan karakteristik yang 
belum pernah  dibangun oleh sistem pendidikan manapun. Jiwa 
pondok pesantren itu terimplikasi dalam panca Jiwa Pondok 
Pesantren  (Said Aqiel Siradj,1999: 216) adalah :

1. Jiwa Keikhlasan
2. Jiwa Kesederhanaan
3. Jiwa Ukhuwah Islamiyah
4. Jiwa Kemandirian
5. Jiwa Bebas  

Sejak masa Penjajahan Belanda, pondok pesantren memain-
kan peran yang terbatas. Pondok pesantren hanya mengkaji 
ilmu-ilmu keislaman klasik dengan nuansa kesederhanaan, 
bahkan sering diidentikan dengan pedesaan. Kehadiran pondok 
pesantren di Indonesia tidak dapat dipungkiri lagi perannya. 
Di masa penjajahan, pesantren juga terlibat langsung dalam 
melawan Penjajah (Qomar, 2007: 23). Peran pondok pesantren 
sejak dulu memang tidak pernah lepas dengan peran edukatif 
murni yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman. Pondok 
pesantren dengan label pendidikan agama yang diemban, 
diharapkan akan berkontribusi penting dalam pembenahan 
kemiskinan spiritual masyarakat. Kurikulum  pondok pesantren 
menawarkan kajian sangat penting dan tidak hanya terbatas 
pada bagaimana membangun relasi dengan Tuhan, namun juga 
relasi dengan sesama manusia maupun lingkungan. Penyajian 
pelajaran dibangun berdasarkan pada kekhasan budaya 
Indonesia yang sangat kental dengan nuansa kekeluargaan. 
Tipe penyajian pelajarannya sangat sederhana. Para santri 
menimba ilmu dengan cara  Bandongan atau Wetonan dan Sorogan. 
(Ismail,2002:53).

Transfer ilmu-ilmu keislaman yang disalurkan oleh 
pondok pesantren merupakan bukti nyata keseriusan menjaga 
kelangsungan Islam. Tidak hanya itu, kader-kader atau 
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intelektual Islam pun akan lahir di sini (Daulay,2001:30). Peran 
seperti ini akan menghasilkan pribadi Muslim yang tangguh, 
harmonis dan mampu mengatasi persoalan-persoalan yang 
timbul di sekitarnya. (Ismail,2002:40).

Eksistensi pondok pesantren ternyata masih dibutuhkan 
terutama dalam memenuhi dua tujuan tadi. Beberapa pondok 
pesantren salaf masih mempertahankan kecenderungan dengan 
tipe penyajian pelajaran klasik. Ciri khas pondok pesantren 
yang beraliran Ahli sunnah wal jamaah yang merupakan ideologi 
pondok pesantren-pesantren salaf, terus dipertahankan. Ke-
cenderungan seperti ini tentunya mengalami kendala-kendala 
serius dalam menjaga kelangsungan pondok pesantren. 
Beberapa pondok pesantren yang dikenal dengan pondok 
pesantren “modern” tidak lagi menggunakan tipe penyajian 
pelajaran seperti tadi. Pondok pesantren seperti ini lebih banyak 
mengadopsi metode sekolah dalam penyajian pelajaran seperti 
tadi.  Di samping itu, muatan materi pelajaran yang diajarkannya 
pun tidak sepenuhnya pelajaran agama, namun ilmu-ilmu yang 
umum. Fenomena seperti ini akan berdampak pada bagaimana 
strategi yang dilakukan oleh pondok pesantren ‘tradisional’ 
dalam mempertahankan eksistensinya dengan tetap pada pola 
penyajian dalam kurikulum klasik yang ada.

Kemanapun pondok pesantren mempertahankan diri 
dengan predikat pondok pesantren tradisional merupakan 
fenomena yang menarik untuk diamati. Ideologi Ahli sunnah Wal 
jamaah misalnya menjadikan pondok pesantren sebagai lembaga 
pendidikan “primadona”  orang tua  untuk anak-anaknya dalam 
menggali dan mempelajari  ilmu-ilmu keislaman. Para orangtua, 
kemungkinan karena kultur seperti itu, menjatuhkan pilihannya 
terhadap pondok pesantren sebagai tempat anak-anaknya 
belajar. Pada sisi seperti itu pondok pesantren akan terus 
dibutuhkan kehadirannya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan 
terhadap ilmu-ilmu keislaman. Namun demikian pondok 
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pesantren menghadapi kendala, ketika melihat kebutuhan 
masyarakat yang tidak hanya “haus” akan pengetahuan 
agama, tetapi juga butuh akan pengetahuan yang berhubungan 
langsung dengan pemenuhan kebutuhan kehidupan yang 
selalu meningkat. Akankah pondok pesantren dengan model 
klasik/tradisional masih bisa menjadi primadona, jika dikaitkan 
dengan tuntutan tesebut? Tampaknya pondok pesantren tidak 
hanya menghadapi kendala tadi, melainkan biaya operasional 
pendidikan yang semakin tinggi, dengan manajemen keuangan 
yang sederhana.

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, 
timbul beberapa kecenderungan masyarakat dalam melihat 
posisi, fungsi dan peran pondok pesantren. Di satu sisi ada yang 
menilai pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan 
yang hanya mampu mencetak alumni yang memiliki ke-
mampuan agama, tanpa kemampuan yang dibutuhkan pasar, 
khususnya tenaga kerja. Pandangan seperti ini menjadikan 
pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan “pelarian” 
Dalam menyikapi  pandangan ini, telah banyak pondok 
pesantren yang memberikan bekal keterampilan terhadap para 
santrinya yang bersifat aplikatif dan siap kerja. Di sisi lain ada 
juga yang melihat pondok pesantren semata sebagai “pabrik 
ilmu-ilmu keislaman”. Pondok pesantren bagi mereka memang 
diamanahkan untuk mencetak ulama-ulama atau intelektual 
Islam yang handal. Pondok pesantren menurut pandangan ini, 
berfungsi sebagai pengemban amanah edukatif saja. Sedangkan 
kecenderungan terakhir hampir sama dengan yang pertama, 
menginginkan peran ganda pesantren yang di samping 
mendapatkan ilmu-ilmu keislaman, juga keterampilan yang 
siap pakai atau keterampilan umum (Qomar,2007:79), temasuk 
kemampuan alumni dalam pemberdayaan masyarakat.
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B. Pondok Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan
1. Pengertian Pondok Pesantren

Istilah Pesantren dalam sebutan sehari-hari bisa disebut 
“Pondok” atau dua kata ini digabungkan menjadi Pondok 
Pesantren. Secara esensial semua ini mengandung makna yang 
sama, kecuali sedikit perbedaan. Asrama menjadi penginapan 
santri sehari-hari dapat dipandang sebagai pembeda antara 
pondok dan pesantren. 

Pada pesantren, santrinya tidak disediakan asrama 
(pemondokan) di komplek pesantren tesebut, mereka tinggal di 
seluruh penjuru desa sekeliling pesantren (santri kalong), cara 
dan metode pendidikan dan pengajaran agama Islam diberikan 
dengan sistem “Wetonan” yaitu, para santri datang berduyun-
duyun pada waktu-waktu tertentu.(Jalaludin,1990:9). 

Tempat-tempat pengkajian kitab-kitab klasik yang 
memiliki asrama oleh masyarakat terkadang disebut pesantren. 
Pemakaian istilah pesantren mempunyai beragam arti, karena 
perkembangan dari beberapa pengertian pesantren yang 
diberikan menurut peneliti tentang kepesantrenan belakangan 
ini, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari  mancanegara, 
baik yang berbasis pendidikan pesantren maupun mereka 
yang baru mengenalnya secara lebih dekat ketika mengadakan 
penelitian. (Imron Arifin,1993:37).

Pondok Pesantren menurut  M.Arifin (dalam Hadimulyo, 
1885: 99) adalah suatu lembaga pendidikan Agama Islam yang 
tumbuh serta diakui masyarakat sekitar, dengan sistem asrama 
(komplek), di mana santri menerima pendidikan agama melalui 
sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada 
di bawah kedaulatan dari leadership seorang atau beberapa 
orang kiai dengan ciri-ciri khas yang bersifat karismatik serta 
independent dalam segala hal.

Lembaga Research Islam (Pesantren Luhur) mendefinisikan 
Pesantren adalah suatu tempat yang tersedia untuk para santri 
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dalam menerima pelajaran agama Islam, sekaligus tempat 
berkumpul dan tempat tinggalnya.  (Raharjo,1991;2470).

Pesantren menurut Poerwadarminta  (1976: 746) adalah 
asrama dan tempat murid-murid belajar mengaji. Pesantren 
dalam  Enslikopedi Islam (1997:99) adalah Lembaga Pendidikan 
Islam tertua yng telah berfungsi sebagai salah satu benteng 
pertahanan umat Islam, pusat da’wah dan pusat pengembangan 
masyarakat muslim di Indonesia.

Di samping pesantren, lembaga Pendidikan Islam yang 
menyerupainya masih ada dengan sebutan, di Aceh disebut 
rangkang dan dayah, sedang di Sumatra Barat disebut surau, dan 
di Jawa disebut Pesantren.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pondok pe-
santren adalah sebagai suatu tempat pendidikan dan pengajaran 
yang menekankan pelajaran agama Islam dan didukung asrama 
sebagai tempat tinggal santri yang bersifat permanen.

2. Tujuan Pondok Pesantren
Tujuan pendidikan merupakan bagian terpadu dari 

faktor-faktor pendidikan. Tujuan termasuk kunci keberhasilan 
pendidikan, di samping faktor-faktor lainya yang terkait: 
pendidik, peserta didik (santri), alat pendidikan dan lingkungan 
pendidikan.

Tujuan pendidikan pondok pesantren menurut Mastuhu 
(dalam Zamarkhsyari Dhofier, 1994: 176) adalah menciptakan 
dan mengembangkan kepribadian Muslim, yaitu kepribadian 
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berahlak mulia, 
bermanfaat bagi masyarakat atau berkhidmat kepada 
masyarakat dengan jalan menjadi kawula atau abdi masyarakat, 
yaitu menjadi pelayan sebagaimana kepribadian Nabi Muham-
mad SAW, mampu berdiri sendiri, bebas dan teguh dalam 
kepribadian, menyebarkan agama atau menegakan Islam dan 
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kejayaan umat di tengah-tengah masyarakat (Izz Al Islam wa al 
Muslimin) dan mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan 
kepribadian Muslim.

Tujuan umum pondok pesantren adalah membina warga 
negara agar berkepribadian Muslim sesuai dengan ajaran-
ajaran agama Islam dan menanamkan rasa keagamaan tersebut 
pada semua segi kehidupanya serta menjadikanya sebagai 
orang yang berguna bagi agama, masyarakat dan Negara 
(S.Nasution,1987:145-146).

Adapun Tujuan khusus pondok pesantren (Zaeni,1995:106) 
adalah :

a. Mendidik santri menjadi seorang muslim yang ber-
taqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, memiliki 
kecerdasan, ketrampilan dan sehat lahir dan batin sebagai 
warga negara yang berpancasilais.

b. Mendidik santri menjadi manusia Muslim, selaku kader 
ulama dan mubaligh yang berjiwa ikhlas, tabah, tangguh, 
wiraswasta dalam mengamalkan sejarah Islam secara 
utuh dan dinamis.

c. Mendidik santri untuk memperoleh kepribadian 
dan mempertebal semangat kebangsaan, agar dapat 
menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang 
dapat membangun dirinya dan bertanggungjawab 
kepada pembangunan bangsa dan Negara.

d. Mendidik tenaga-tenaga penyuluh pembangunan mikro 
dan ragional.

e. Mendidik santri agar menjadi tenaga-tenaga yang 
cakap dalam berbagai sektor pembangunan, khususnya 
pembangunan mental-spiritual.

f. Mendidik santri untuk membantu meningkatkan ke-
sejahteraan sosial masyarakat lingkungan dalam rangka 
usaha pembangunan masyarakat bangsa.

Peran Pondok Pesantren dalam Sistem Pendidikan 
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3. Sejarah Pondok Pesantren
Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan dan 

pengajaran Islam dimana di dalamnya terjadi  interaksi antara 
kyai atau ustazd sebagai guru dan para santri sebagai murid 
dengan mengambil tempat di mesjid atau di halaman-halaman 
asrama (pondok), untuk mengaji dan membahas kitab-kitab 
kuning sebagai buku teks keagamaan karya ulama masa lalu. 
Dinamakan kitab kuning, karena pada masa lalu kitab umumnya 
ditulis atau dicetak di atas kertas berwarna kuning, sekalipun 
tidak sedikit sekarang kertasnya berwarna putih.

Jauh sebelum kemerdekaan, pondok pesantren telah 
menjadi sistem pendidikan Nusantara. Hampir di seluruh 
pelosok Nusantara, khususnya  di pusat-pusat kerajaan Islam 
telah terdapat lembaga pendidikan yang bebeda-beda seperti 
Meunasah di aceh, Surau diminangkabau dan Pesantren di Jawa.

Pada permulaan berdirinya, bentuk pondok pesantren 
sangatlah sederhana. Kegiatan pengajian diselenggarakan di 
dalam mesjid oleh seorang kyai sebagai guru dengan beberapa 
orang santri sebagai muridnya. Kyai tadi biasanya telah mukim 
beberapa waktu yang telah lalu untuk mengaji dan mendalami 
pengetahuan agama Islam di Makkah atau di Medinah, 
atau pernah berguru pada seorang wali atau kyai terkenal 
di Nusantara. Kemudian ia bermukim di suatu desa dengan 
mendirikan langgar yang dipergunakan sebagai tempat untuk 
shalat berjamaah.

Dalam sejarah perkembangannya, fungsi pokok pondok 
pesantren adalah mencetak ulama dan ahli agama. Hingga 
dewasa ini fungsi pokok itu tetap terpelihara dan dipertahankan. 
Namun seiring dengan perkembangan zaman, selain kegiatan 
pendidikan dan pengajaran agama, beberapa pesantren telah 
melakukan pembaharuan dengan mengembangkan komponen-
komponen pendidikan lainya, seperti ditambahkanya pen-
didikan sistem sekolah, adanya pendidikan kesenian, pen-
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didikan bahasa asing (Arab dan Inggris), pendidikan jasmani 
serta pendidikan kewarganegaraan. Walaupun demikian secara 
historis pondok pesantren memiliki karakteristik utama, yaitu:

a. Pondok pesantren didirikan sebagai bagian dan atas 
dukungan masyarakat sendiri.

b. Pondok pesantren dalam penyelenggaraan pendidikanya 
menerapkan kesetaraan santrinya, tidak membedakan 
status dan tingkat kekayaaan orang tuanya.

c. Pondok pesantren mengemban missi”menghilangkan 
kebodohan” khususnya tafaqquh fi al-din dan menyiar-
kan agama Islam.

4. Tipologi Pondok Pesantren
Menteri Agama Republik Indonesia Telah mengeluarkan 

Peraturan No 3 Tahun 1979 tentang bentuk Pondok Pesantren 
(Depag RI 1998:24), yaitu  :

a. Pondok Pesantren Tipe A, yaitu pondok pesantren di 
mana para santri belajar dan bertempat tinggal di asrama 
lingkungan Pondok Pesantren dengan pengajarannya 
yang berlangsung secara tradisional (Wetonan  atau 
Sorogan).

b. Pondok Pesantren Tipe B, yaitu pondok pesantren yang 
menyelenggarakan pengajaran secara klasikal dan 
pengajaran oleh kyai bersifat aplikasi dan diberikan 
kepada waktu-waktu tertentu. Para santri tinggal di 
lingkungan pondok pesantren.

c. Pondok Pesantren Tipe C, yaitu pondok pesantren yang 
hanya merupakan asrama, sedangkan para santrinya 
belajar di luar (madrasah atau sekolah) dan kyai hanya 
merupakan pengawas dan pembina mental para santri 
tersebut.

Peran Pondok Pesantren dalam Sistem Pendidikan 
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d. Pondok Pesantren Tipe D, yaitu Pondok pesantren 
yang menyelenggarakan sistem pondok pesantren dan 
sekaligus sistem sekolah atau madrasah  

Secara umum pondok pesantren dapat diklasifikasikan 
menjadi dua, yakni Pesantren Salaf  atau tradisional dan Pesantren 
khalaf atau modern. Pesantren salaf adalah pesantren yang dalam 
kegiatan pendidikannya, semata-mata berdasarkan pada pola-
pola pengajaran klasik atau lama, yakni berupa pengajian kitab 
Kuning dengan metode pembelajaran tradisional serta belum 
dikombinasikan dengan pola pendidikan modern. Pesantren 
khalaf adalah pesantren yang di samping tetap dilestarikannya 
unsur-unsur utama pesantren, memasukan juga ke dalamnya 
unsur-unsur modern yang ditandai dengan sistem klasikal atau 
sekolah dan adanya materi ilmu-ilmu umum dalam muatan 
kurikulumnya. Dengan demikian pesantren modern adalah 
merupakan pendidikan pesantren yang diperbaharui pada 
segi-segi tertentu untuk disesuaikan dengan sistem sekolah. 
Namun demikian secara umum pondok pesantren komponen-
komponen intinya terdiri dari pondok, mesjid, pengajian kitab-
kitab kuning, santri, kyai dan ustadz.

5. Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran Pondok Pesantren
Pada dasarnya fungsi utama pondok pesantren adalah 

sebagai lembaga yang bertujuan mencetak muslim, agar 
memiliki dan menguasai ilmu-ilmu agama (tafaquh fi al-din) 
secara mendalam, menghayati dan mengamalkannya dengan 
ikhlas semata-mata ditujukan untuk pengabdiannya kepada 
Allah SWT di dalam hidup dan kehidupannya. Dengan kata lain, 
tujuan pondok pesantren adalah mencetak ulama (ahli agama) 
yang mengamalkan, menyebarkan dan mengajarkan ilmu-
ilmunya itu kepada orang lain. 
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Guna mencapai tujuannya, pondok pesantren mengajarkan 
al-Quran, Tafsir, dan ilmu Tafsir, Hadits beserta ilmu Hadits, 
Fiqh dan Ushul Fiqh, Tauhid, Tarikh, Akhlaq dan Tasawuf, 
Nahwu, Sharaf, Ilmu Ma’ani, Ilmu Badi, Bayan serta Ilmu Mantiq 
kepada para santrinya. Di samping materi ini, pada beberapa 
pesantren tertentu materi pembelajaran ditambah juga ilmu-
ilmu umum sebagaimana yang diajarkan pada sekolah-sekolah 
umum. Dengan demikian pondok pesantren memfungsikan 
dirinya sebagai lembaga yang menghasilkan keluaran 
sebagaimana yang menjadi cita-cita utamanya melalui kegiatan 
pendidikan dan pengajaran.

Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pengajaran 
untuk para santri dengan berbagai macam materi tersebut 
disampaikan dengan berbagai macam metode pembelajaran. 
Sebagai sumber materi, kalangan pesantren menggunakan kitab-
kitab wajib (kutub al-muqarrarah) yang terkenal dengan nama 
kitab kuning sebagai buku teks utamanya. Pola pembelajaran 
yang dilakukan menggunakan sistem baca terjemah dengan 
memperhatikan kedudukan tiap kata dalam struktur kalimat 
yang bertuliskan teks Arab gundul (huruf Arab yang belum ada 
syakl atau harakatnya). Sistem pembelajaran ini disebut sebagai 
Gramatical Translation Approach (pendekatan terjemah menurut 
tata bahasa).

Pola pengajaran tradisional yang dikembangkan dalam 
pondok pesantren terdiri dari:

a. Pemberian pengajaran dengan struktur, metode dan 
literatur tradisional.
Pemberian pengajaran tradisional ini berupa pemberian 

pengajaran dengan sistem halaqah (lingkaran) dalam bentuk 
metode sorogan maupun yang lainnya. Ciri utama dari 
pengajaran tradisional ini adalah cara pembelajarannya 
yang menekankan pada penangkapan harfiyah atas 
suatu teka (kitab) tertentu. Pendekatan yang digunakan 
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adalah menyelesaikan pembacaan kitab untuk kemudian 
melanjutkan dengan kitab lainnya.

b. Pemeliharaan tata nilai tertentu yang menekankan 
pada fungsi pengutamaan beribadah sebagai bentuk 
pengabdian dan memuliakan guru sebagai jalan untuk 
memperoleh ilmu agama yang hakiki. 
Selain menggunakan sistem seperti itu,  terdapat juga di 

kalangan pesantren yang menggunakan sistem madrasah 
atau sistem sekolah, yakni pola pembelajaran yang dilakukan 
secara klasikal dalam bentuk formal, di samping pola 
pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran 
asli milik pesantren.

Kedua sistem tersebut pada suatu pesantren ter-
kadang dipergunakan secara terpisah dan adakalanya 
yang memodifikasinya secara integral (terpadu), yaitu 
menggabungkan sistem madrasah dengan sistem pengajian 
klasik tadi.

6.   Materi Pembelajaran
Pola pendidikan yang diterapkan di pondok pesantren 

cukup beragam. Namun demikian fungsi yang diembannya 
sama, yakni mendidik dan mengajarkan ilmu-ilmu agama 
Islam, sebagai upaya mewujudkan manusia tafaqquh fi al-din. 
Kesamaan tersebut dapat dilihat dari jenis-jenis mata pelajaran 
yang diajarkan di pondok pesantren. Hampir seluruh pondok 
pesantren yang ada di tanah air mengajarkan mata ajaran yang 
sama, yang dikenal dengan ilmu-ilmu keislaman yaitu meliputi:

a. Al-Qur,an (tajwid, tafsir dan ilm tafsir).
b. Al-Hadits
c. Aqidah/tauhid
d. Akhlak tasawuf
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e. Fiqh dan ushul fiqh
f. Bahasa Arab/Nahwu Sharof
g. Tarikh Islam/sejarah Islam dsb.

Mata pelajaran ilmu-ilmu ini diajarkan di pesantren melalui 
kitab-kitab standar yang disebut Al-kutub al-qodimah, ada 
juga yang menyebut kitab-kitab kuning yang beraksara Arab 
Gundul.

7.   Metode Pembelajaran
Metode adalah jalan atau cara yang harus ditempuh untuk 

mencapai suatu tujuan, Sedangkan pembelajaran adalah 
kegiatan belajar mengajar yang interaktif yang terjadi antara 
santri sebagai peserta didik dan kyai atau ustadz sebagai 
pendidik. Metode pembelajaran adalah cara-cara yang mesti 
ditempuh dalam kegiatan belajar mengajar antara santri dan 
kyai untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Metode Pembelajaran yang secara umum berlaku di 
pesantren bersifat tradisional menjadi trade mark pesantren :

a. Metode Sorogan merupakan kegiatan pembelajaran 
bagai para santri yang lebih menitikberatkan pada 
pengembangan kemampuan perseorangan di bawah 
bimbingan seorang ustadz atau kyai.

b. Metode Bandongan disebut juga metode wetonan. 
Metode Bandongan dilakukan oleh seorang kyai atau 
ustadz terhadap kelompok peserta didik atau santri untuk 
mendengarkan dan menyimak apa yang dibacanya dari 
sebuah kitab

Peran Pondok Pesantren dalam Sistem Pendidikan 
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C. Peranan Pondok Pesantren dalam Sistem Pendidikan 
Nasional
Bangsa Indonesia dewasa ini sedang berusaha keras untuk 

mengembangkan masa depannya yang lebih cerah dengan 
melaksanakan transformasi dirinya, menjadi suatu”masyarakat 
belajar”, yakni suatu masyarakat yang memiliki nilai-nilai di 
mana belajar merupakan kewajiban. Keyakinan bahwa belajar 
merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, setiap ada 
kesempatan bagi setiap warga negara itu, didasarkan pada 
kesadaran upaya penyempurnaan diri, dan kemajuan bangsa 
hanya dapat capai bila seluruh bangsa terdidik dengan baik. 
Sebagai suatu bangsa yang sedang tumbuh dan berkembang, 
setiap warga negara diharapkan dapat memanfaatkan waktunya 
yang ada untuk menambah pengetahuan bangsa yang sudah 
maju dapat dipercepat.

Bagi umat Islam, nilai-nilai yang dikandung dalam Al-
Qur’an yang diresapi sebagai pedoman hidup yang abadi telah 
menunjukkan bahwa belajar adalah kewajiban bagi setiap 
muslim. Secara keseluruhan Islam memandang ilmu sebagai 
suatu hal yang sangat penting dalam upaya pengembangan 
kehidupan manusia, terutama dalam upaya membina hidup 
yang sesuai dengan petunjuk Al-Qur’an. Umat Islam memang 
dituntut untuk meningkatkan pengetahuan yang cukup untuk 
berubah dan membina kehidupannya sehingga mereka dapat 
mencapai masa depannya yang lebih gemilang.

Perkembangan dewasa ini menuntut adanya pembinaan 
terhadap nilai dan sikap yang dilaksanakan secara seimbang 
antara pendidikan cognitive (kognitif: pengetahuan dan 
kecerdasan), Psychomotor (psikomotor: keterampilan dan 
kekaryaan) dan affective (afektif : mental, emosi, perasaan) yang 
dilandasi dengan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah 
SWT, serta kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat 
sekitar. Asas pendidikan yang integral dan komprehensif 



105

seperti inilah yang diupayakan pengejawantahannya melalui 
sistem pendidikan nasional dan peranan pondok pesantren di 
dalamnya, tentu akan lebih signifikan.

Setiap bangsa di dunia ini tidak terkecuali Indonesia, me-
letakan pendidikan sebagai upaya strategis untuk meningkat-
kan mutu kebudayaan dan peradabannya sebagai dua hal 
yang saling berkaitan. Pendidikan tanpa orientasi budaya akan 
menjadi gersang dari nilai-nilai luhur. Sebaliknya kebudayaan 
tanpa pendukung-pendukungnya yang sadar dan terdidik pada 
akhirnya akan memudar sebagai sumber nilai dab menjadi “tak 
terhitungkan” dalam perjalanan sejarah. Pondok Pesantren 
merupakan Sa’id lembaga pendidikan yang memiliki akar 
budaya yang kuat di masyarakat (Aqiel Siradj, 1998: 181).

Karenanya patut dimungkinkan keberadaan pendidikan 
pondok pesantren dalam sistem pendidikan nasional Indonesia, 
sebagai mitra pemerintah di samping sekolah umum dan 
madrasah dalam upaya mencerdaskan kehidupan  bangsa yang 
diselenggarakan oleh masyarakat. Kecenderungan dewasa ini 
di Indonesia adalah upaya domokratisasi di berbagai bidang 
tertentu yang memiliki akses kuat dengan pengembangan 
dan perkembangan bangsa dan negara. Karena inti dari 
kehidupan demokrasi adalah penghormatan kepada nilai-nilai 
kemanusiaan. Tanpa penerapan asas demokrasi, tidak mungkin 
dan hidup berkembangnya kreatifitas manusia yang menjadi 
sumber bagi peningkatan keselarasan, keseimbangan dan 
keserasian antara pengembangan kuantitatif dan pengembangan 
kualitatif serta aspek lahiriyah dan aspek rohaniah.

Dalam penyelenggaraan pendidikan nasionalnya, Indonesia 
telah menyusun suatu perundang-undangan yang mengatur 
tentang sistem pendidikan nasional beserta perangkat-
perangkatnya, yaitu undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 4 Undang-undang 
No.20 tahun 2003 tercantum tujuan pendidikan nasional 
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yang mengungkapkan bahwa pendidikan nasional bertujuan 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan ma-
nusia Indonesia seutuhnya yaitu, manusia yang beriman dan 
bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan budi pekerti yang 
luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan 
jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta 
rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Undang-undang ini merangkum semua jalur dan 
jenis pendidikan yang diselenggarakan dan ada diseluruh 
Nusantara. Tidak terpisah-pisah lagi di dalam beberapa bentuk 
perundangan. Baik itu jalur sekolah maupun pendidikan jalur 
luar sekolah dari jenis pendidikan akademik, pendidikan 
professional, pendidikan kejuruan dan pendidikan keagamaan.

Dengan demikian dalam undang-undang ini pula, era 
integrasi pendidikan Islam terhadap sistem pendidikan 
nasional dimasuki. Posisi integrasi pendidikan Islam dalam 
sistem pendidikan nasional tercermin dalam beberapa aspek. 
Pertama, pendidikan nasional menjadikan pendidikan agama 
sebagai salah satu muatan wajib dalam semua jalur dan jenjang 
pendidikan. Kedua, dalam sistem pendidikan nasional ini 
madrasah dengan sendirinya dimasukan ke dalam katagori 
pendidikan jalur sekolah. Sehingga kedudukan antara kedua 
menjadi sama, tidak ada lagi sikap sub-ordinasi pada pendidikan 
madrasah (Mochtar Maksum, 1999: 159-160).

Termasuk dalam pengintegrasian ini adalah penerimaan 
konsepsi pendidikan agama Islam, khususnya ke dalam sistem 
pendidikan nasional, sehingga melahirkan beberapa prinsip 
yang sejalan dengan pendidikan agama dan tujuan pendidikan 
nasional secara umum. Prinsip yang dipegang dalam 
operasional penyelenggaraan pendidikan nasional di antaranya 
adalah:

1. Pendidikan nasional menganut prinsip pendidikan 
seumur hidup.
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2. Pendidikan nasional menjadi tanggung jawab bersama 
antar keluarga, masyarakat dan pemerintah.

3. Pendidikan nasional dirahkan untuk membentuk 
manusia Indonesia seutuhnya.

  Pelaksanaan pendidikan nasional dalam kenyataannya 
tentu saja dipadukan dengan program-program pembangunan 
di segala bidang dengan titik berat antara lain: Pertama, 
menekankan bahwa tujuan pendidikan nasional, tidak hanya 
meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan 
mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Kedua, 
mengingatkan bahwa pendidikan tidak hanya dilaksanakan 
di sekolah, tetapi juga dalam lingkungan rumah tangga 
serta masyarakat, pendidikan bukan hanya tanggung jawab 
pemerintah melainkan juga tanggung jawab baik perorangan 
maupun kolektif. Ketiga, pendidikan harus lebih ditekankan 
pada “cara menangkap ikan” dari pada semata-mata hanya 
“memberikan ikan”. Keempat, menggariskan agar setiap 
jenjang pendidikan, diintegrasikan pendidikan berfikir dengan 
pendidikan kemanusiaan (humaniora) yakni, cabang-cabang 
studi yang berusaha menginterpretasikan makna hidup manusia 
di dunia, seperti falsafah, sejarah, bahasa, dan sastra serta teologi, 
dimaksudkan agar peserta didik terbiasa berfikir tertib. Kelima, 
meningkatkan  perluasan kesempatan memperoleh pendidikan 
dan sekaligus mengarahkan pada kebutuhan pembangunan 
di segala bidang dengan sistem pembinaan yang mantap 
serta terpadu, khususnya pendidikan dasar serta pendidikan 
kejuruan ( Aqiel Siradj,1998:. 181-184).

Namun yang terpenting dalam kaitannya dengan 
penyelenggaraan pondok pesantren adalah dikategorikannya 
pondok pesantren sebagai penyelenggara pendidikan jalur luar 
sekolah dan penyelenggara pendidikan keagamaan. Sehingga 
kaitan pondok pesantren dengan sistem pendidikan nasional 
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adalah sebagai sub-sistem pendidikan nasional, karena pondok 
pesantren merupakan lembaga yang menyelenggarakan pen-
didikan berdasarkan arah dan tujuan yang sudah ditentukan.

Posisi pondok pesantren dalam sistem pendidikan nasional 
sudah demikian jelas baik dilihat dari aspek historis, empiris dan 
dan juridis. Pondok pesantren telah terintegrasi dalam sistem 
pendidikan nasional, karena telah melaksanakan berbagai 
peranannya dalam pelaksanaan pendidikan, yaitu :

1.  Peran instrumental
Upaya pendidikan secara nasional tak pelak lagi 

memerlukan sarana-sarana sebagai media untuk mengeja-
wan tah kan tujuan-tujuannya. Sarana-sarana itu selain 
dibentuk secara formal seperti halnya gedung sekolah, 
juga dibentuk secara informal yang merupakan swadaya 
masyarakat. Pondok pesantren yang tumbuh dan ber-
kembang di Indonesia pada umumnya merupakan kreasi 
murni kyai-ulama dalam usaha menciptakan sarana 
pendidikan dalam tataran inilah, peranan pondok pesantren 
sebagai alat atau emansipatoris. Peranan instrumental 
pondok pesantren demikian itu dalam kenyataannya 
memang cukup kuat, meskipun perkembangannya sampai 
dewasa ini masih sangat dibutuhkan lebih serius.

2. Peran Keagamaan
Pendidikan pondok pesantren pada hakekatnya tumbuh 

dan berkembang sepenuhnya berdasarkan motivasi agama. 
Lembaga itu dikembangkan untuk mengefektifkan usaha 
penyiaran dan pengamalan ajaran-ajaran agama. Dalam 
pelaksanaannya pendidikan pondok pesantren melakukan 
proses pembinaan pengetahuan, sikap dan kecakapan yang 
menyangkut segi keagamaan. Tujuannya yang inti adalah 
mengusahakan terbentuknya manusia berbudi luhur (al-
ahlak al-karimah) dengan pengamalan keagamaan yang 
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konsisten (istiqamah). Pendidikan nasional sendiri bertujuan 
antara lain, menciptakan manusia yang bertaqwa. Untuk 
kepentingan ini pendidikan agama dikembangkan secara 
terpadu, baik melalui sekolah umum maupun madrasah. 
Di samping itu sarana informal, seperti pondok pesantren 
diperlukan untuk kepentingan pendidikan, karena ciri khas 
keagamaannya yang  menonjol.

3. Peran Mobilisasi Masyarakat
Dalam kenyataanya usaha-usaha pendidikan nasional 

secara formal belum mampu menampung seluruh aktivitas 
pendidikan masyarakat Indonesia. Di samping karena 
masih ada sebagian masyarakat yang kurang memiliki 
kesadaran akan  pentingnya pendidikan, juga karena 
sarananya masih terabatas terutama di pedesaan. Bagi 
masyarakat tertentu kecenderungan yang memberikan 
kepercayaan pendidikan putera-puterinya hanya kepada 
pondok pesantren, artinya dalam usaha pendidikan 
mereka lebih memilih  pondok pesantren dari pada yang 
lain, mungkin karena secara ekonomis terjangkau, mereka 
beranggapan bahwa pendidikan keagamaan seperti pondok 
pesantren sangat dibutuhkan. Kenyataan itu tak perlu dilihat 
secara sepihak dengan mengartikan, bahwa pendidikan 
pondok pesantren merupakan pendidikan alternatif yang 
menghambat perkembangan pendidikan formal. Justru 
harus dijadikan bukti bahwa pondok pesantren memiliki 
masyarakat pendukung yang cukup kuat yang berarti 
mampu menggerakkan gairah pendidikan. Dengan 
mengikuti pendidikan pondok pesantren, mereka akan  
memiliki  kecerdasan  dengan pengetahuan yang luas. Hal 
ini merupakan salah satu sumbangan pondok pesantren bagi 
dunia pendidikan secara nasional (Sa’id Agil S.1998: 69)

Peran Pondok Pesantren dalam Sistem Pendidikan 
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4.  Peran Pembinaan Mental dan keterampilan.
Dalam Sistem Pendidikan Nasional diungkapkan 

bahwa tujuan Pendidikan Nasional di antaranya adalah 
menciptakan manusia Indonesia yang memiliki kepribadian 
yang mantap dan mandiri serta rasa tanggungjawab ter-
hadap masyarakat dan bangsa. Pendidikan yang diseleng-
garakan oleh pondok pesantren dikembangkan, tidak 
hanya berdasarkan  pada pendidikan keagamaan semata, 
melainkan dalam pondok pesantren  dilakukan pembinaan 
terhadap mental dan sikap para santri untuk hidup mandiri, 
meningkatkan keterampilan, berjiwa besar dan terbuka. 
Karena di pondok pesantren mereka hidup secara bersama 
dan masing-masing  memiliki kewajiban dan hak yang 
saling mereka jaga dan hormati. Di pondok pesantren juga 
dikembangkan unit usaha atau pembinaan keterampilan 
yang diselenggarakan dalam usaha memenuhi tuntutan 
zaman agar para santri setelah lulus memiliki suatu 
keterampilan tentu yang dapat dikembangkn secara mandiri 
sebagai bekal hidupnya.

D. Implikasi Pendidikan Pondok Pesantren Terhadap 
Pendidikan Umum

1. Definisi Pendidikan Umum
Sofyan Sauri (1996: 18)  mengatakan bahwa pendidikan 

umum adalah pendidikan kepribadian, pendidikan memanusia-
kan manusia, yakni pembentukan jati diri manusia sebagai 
individu, mahluk sosial, sebagai bagian dari mahluk ciptaan 
Tuhan. Sedangkan Good (1973:258)` mengatakan bahwa 
pendidikan umum adalah ; a) bentuk pendidikan yang harus 
berupa pengalaman umum seluruh manusia, b) pendidikan  
yang diperoleh melalui upaya mengatasi masalah-masalah 
perseorangan dan sosial yang saling bertentangan, tujuan dan 
program pendidikan umum biasa digambarkan dengan merujuk 
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pada tiga perbedaan dan dalam beberapa hal bertentangan 
dengan dasar filosofi : 1) rasionalisme, 2) neohumanisme, 3) 
naturalisme atau intrumentalisme.

Dari dua definisi tersebut dapat difahami bahwa pendidikan 
umum meliputi pendidikan tentang seluruh pengalaman 
manusia yang berupaya untuk menjadikan peserta didik 
menjadi manusia yang paripurna baik sebagai individu maupun 
sebagai anggota masyarakat, yang dapat mengatasi berbagai 
persoalan yang dihadapinya.

2. Tujuan Pendidikan Umum
McConnel (1952:2) menyatakan bahwa tujuan pendidikan 

umum adalah merupakan reaksi terhadap berbagai fenomena 
sebagai berikut : a) reaksi terhadap spesialisasi keilmuan yang 
berlebihan, b) reaksi terhadap kepincangan-kepincangan antara 
penguasaan minat-minat khusus dengan memperoleh pribadi 
yang lebih luas, c) reaksi terhadap perkotak-kotakan kurikulum 
dan perpecahan yang lebih luas, d) reaksi terhadap formalisme 
dalam pendidikan liberal.

3. Implikasi Terhadap Pendidikan Umum.
Sebagai suatu proses, pendidikan membutuhkan lembaga 

(institusi) yang salah satunya adalah badan (organisasi) 
yang tujuannya melakukan penyelidikan keilmuan atau 
melakukan sesuatu usaha (Jalaludin, 1990: 9). Oleh karena itu, 
lembaga pendidikan merupakan organisasi yang bertugas 
menyelenggarakan kegiatan proses belajar mengajar. Seperti 
halnya pondok pesantren yang mengajarkan ajaran-ajaran Islam 
juga membutuhkan lembaga. 

Pesantren telah mengalami perubahan dan pengembangan 
format yang bermacam-macam. Sistem pendidikan yang 
diberikan di pondok pesantren yang bercirikan kultur  Ahli 
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sunnah Waljamaah, merupakan hal penting  dalam kelangsungan 
pesantren di masa sekarang dan di masyarakat  yang akan 
datang. Animo masyarakat luas yang  sangat  tinggi  terhadap 
kehadiran lembaga pendidikan seperti ini sangat  tampak. 
Keinginan masyarakat untuk menitipkan anak-anaknya untuk 
menuntut ilmu merupakan indikasi kuat bentuk respon mereka 
terhadap eksistensi pesantren. Hal ini tidak terlepas dari kualitas 
pendidikan yang diajarkan dan kualitas alumni pesantren yang 
telah kembali ke tengah-tengah masyarakat.

Terlaksananya fungsi pesantren sebagai transmisi dan 
transfer ilmu pengetahuan Islam, pemeliharaan tradisi Islam, 
dan penciptaan kader-kader ulama dapat diwujudkan hanya 
melalui dukungan lembaga, kurikulum, pemimpin dan 
pengajar nya. Latar belakang timbulnya lembaga-lembaga 
pendidikan umum di Pesantren seperti SD, SMP, SMA, SMK, 
bahkan Perguruan Tinggi, akan menemukan paling tidak dua 
jawaban : Pertama sebagai upaya pesantren dalam melakukan 
adaptasi dengan perkembangan pendidikan nasional (Mastuhu, 
dalam Zamarkhsyari Dhofier, 1994: 176), dan karena dampak 
global dari pembangunan nasional serta kemajuan ilmu dan 
teknologi  (Tholhah Hasan,1989: 85). Kedua adalah karena 
kepentingan menyelamatkan nyawa pesantren dari kematian 
selamanya (Qomar Mujamil, 2006:98). Upaya penyelamatan 
pondok pesantren  merupakan tindakan yang strategis dan 
spontan. Kedua faktor ini saling mempengaruhi berdirinya 
lembaga-lembaga pendidikan umum sebagai pengembangan 
institusi pondok pesantren.

Lembaga-lembaga pendidikan umum terus berkembang, 
bahkan semakin mendapat dukungan dari masyarakat santri 
yang mempunyai keterkaitan moral dengan pondok pesntren. 
Mereka ingin agar putra-putrinya belajar ngaji di pesantren, 
sekaligus dapat mengikuti pendidikan di SD,SMP,SMA 
maupun SMK. Lantaran cara demikian lebih memberikan 
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jaminan keutuhan pribadi santri, sebab di samping pengetahuan 
dan pengalaman ajaran agama tertanam dengan baik, santri juga 
dapat mengembangkan potensi intelektualnya melalui proses 
penerapan sistem pembelajaran yang modern.

Dilaporkan oleh Departemen Agama, bahwa pada tahun 
1980 an perkembangan sekolah umum di lingkungan pesantren 
cukup maju. Kemajuan ini dicapai setelah beberapa pondok 
pesantren mendirikan sekolah umum (Fahrudin HS, 1971: 33). 
M. Dawam Raharjo menegaskan bahwa pada tahun 1974,  tidak 
sedikit pesantren yang madrasahnya menjadi sekolah negeri, 
paling tidak merubah kurikulumnya dengan berpedoman 
kepada kurikulum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 
dan Departemen Agama, sehingga dalam pesantren-pesantren 
timbul sekolah-sekolah semacam SD, SMP, SMA, Madrasah 
Ibtidaiyah,Tsanawiyah dan sebagainya.

Melalui lembaga pendidikan umum, kiai biasa menempuh 
kebijaksanaan dari dua jalur: Jalur pertama para santri dilibatkan 
dalam pendidikan umum, agar bisa melanjutkan ke jenjang 
pendidikan berikutnya. Jalur kedua  adalah siswa-siswi sekolah 
umum tersebut diwajibkan mengikuti kegiatan pesantren. 
Qomar Mujamil (2006: 99) mengatakan bahwa beberapa 
pesantren telah mendirikan SD, SMP, SMA bahkan PT umum 
dengan mewajibkan murid-murid dan mahasiswanya 
mengikuti semua kegiatan di dalam pesantren.

Dengan memperhatikan  hakikat dari pendidikan pondok 
pesantren dan Pendidikan umum maka implikasinya adalah :

a. Pendidikan keagamaan harus ditanamkan pada siswa-
siswi, agar mudah terinternalisasi dalam pribadinya, baik 
yang berkaitan dengan aspek ruhani maupun jasmani. 

b. Pendidikan Keislaman harus bersifat kaffah (konprehen-
sif) yng mencakup aspek kognitif (pengetahuan) yang 
paling mendasar adalah keimanan, membaca Al-Quran 
dan kisah-kisah orang yang sholeh, afektif (nilai moral),  
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psikomotor dibiasakan  mengamalkan amalan-amalan 
praktis, seperti shalat berjamaah, berdoa, kerjasama dan 
sebagainya.

c. Pendidikan harus dilandasai oleh asas kerjasama antara  
keluarga, sekolah, masyarakat dan pemerintah, sehingga 
terbentuk kerjasama yang sinergis baik dalam bentuk 
materi, kurikulum, sarana prasarana dan sebagainya.

E.  Kesimpulan
1. Pondok pesantren adalah sebagai suatu tempat pen-

didikan dan pengajaran yang menekankan pelajaran 
agama Islam dan didukung asrama sebagai tempat tinggal 
santri yang bersifat permanen.

2. Tujuan umum pondok pesantren adalah membina warga 
negara agar berkepribadian Muslim sesuai dengan 
ajaran-ajaran agama Islam dan menanamkan rasa 
keagamaan tersebut pada semua segi kehidupanya serta 
menjadikanya sebagai orang yang berguna bagi agama, 
masyarakat dan Negara.

3. Secara historis pondok pesantren memiliki karakteristik 
utama, yaitu, didirikan sebagai bagian dan atas 
dukungan masyarakat sendiri; dalam penyelenggaraan 
pendidikannya menerapkan kesetaraan santrinya, tidak 
membedakan status dan tingkat kekayaan orang tuanya; 
dan mengemban misi ”menghilangkan kebodohan” 
khususnya tafaqquh fi al-din dan menyiarkan agama Islam.

4. Secara umum pondok pesantren dapat diklasifikasikan 
menjadi dua, yakni Pesantren Salaf  atau tradisional dan 
Pesantren khalaf atau modern, dan komponen-komponen 
intinya terdiri dari pondok, mesjid, pengajian kitab-kitab 
kuning, santri, kyai dan ustadz.
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5. Kegiatan pendidikan dan pengajaran pondok pesantren 
berdasarkan pada materi yang berbasis pada materi 
konvensional pondok pesantren, yaitu ilmu-ilmu ke-
agamaan yang bersumber pada Al-Quran dan Hadist, 
kitab-kitab kuning serta ilmu-ilmu keagamaan penunjang 
lainnya ditambah ilmu-ilmu umum disampaikan de-
ngan pola pembelajaran menggunakan Gramatical 
Translation Approach (pendekatan terjemah menurut tata 
bahasa), pemberian pengajaran dengan struktur, metode 
dan literatur tradisional sistem halaqah dalam bentuk 
sorogan dan wetonan, pemeliharaan tata nilai tertentu 
yang menekankan pada fungsi pengutamaan beribadah, 
menggunakan sistem madrasah atau sistem sekolah 
secara integral (terpadu).

6. Posisi pondok pesantren dalam sistem pendidikan 
nasional sudah demikian jelas, baik dilihat dari aspek 
historis, empiris dan dan juridis. Pondok pesantren 
telah terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional, 
karena telah melaksanakan berbagai perannya dalam 
pelaksanaan pendidikan, yaitu: peran instrumental, 
peran keagamaan, peran mobilisasi masyarakat, dan 
peran pembinaan mental dan keterampilan.

F.  Implikasi
1. Pendidikan keagamaan harus ditanamkan pada siswa-

siswi agar mudah terinternalisasi dalam pribadinya baik 
yang berkaitan dengan aspek ruhani maupun jasmani. 

2. Pendidikan Keislaman harus bersifat kaffah (konpre-
hensif) yang mencakup aspek Kognitif (pengetahuan) yang 
paling mendasar adalah keimanan, membaca Al-Quran 
dan kisah-kisah orang yang sholeh, Affektif (nilai moral), 
Psikomotor dibiasakan  mengamalkan amalan-amalan 
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praktis, seperti shalat berjamaah, berdoa, kerjasama dan 
sebagainya.

3. Pendidikan harus dilandasai oleh asas kerjasama antara  
keluarga, sekolah, masyarakat dan Pemerintah sehingga 
terbentuk kerjasama yang sinergis baik dalam bentuk 
materi, Kurikulum, sarana prasarana dan sebagainya.
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5
Pendidikan  Dasar  dalam  Perspektif  

Islam
Mad Ali5,  

A.  Latar Belakang
Manusia selalu berupaya untuk memperoleh kebahagian 

lahir maupun batin dalam hidupnya. Mereka juga berupaya 
agar kebahagiaan ini,  bukan hanya dinikmati oleh dirinya 
sendiri, tetapi juga oleh keluarga dan keturunannya. Maka 
mereka berusaha memberikan bimbingan, dorongan, nasihat, 
pendidikan, latihan dan lain-lain terhadap anak-anak dan 
keluarganya, agar mereka kelak di masa dewasa memperoleh 
kesejahteraan lahir dan batin. Ini merupakan fitrah kasih sayang 
orang tua kepada anak-anaknya. Bagi orang tua yang beriman, 
tanggung jawab menyiapkan anak-anaknya, bukan hanya 
berkenaan dengan kesejahteraan lahir di dunia ini, tetapi juga 
harus menyiapkan mereka, agar memperoleh kenikmatan hidup 
di alam akhirat.  Memang demikianlah yang diperintahkan oleh 
Allah SWT sebagaimana firman-Nya:

5  Dr. H. Mad’Ali, M.A, Dosen, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 
Jawa Barat
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Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah 
mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan 
perkataan yang benar.( Q.S. al-Nisa (4): 9)

Ayat ini secara tegas berpesan kepada orang-orang mukmin 
untuk memberikan perhatian penuh terhadap masa depan 
anak-anaknya  agar mereka memiliki daya tahan dan daya juang 
dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan di masa 
depan, sehingga mereka menjadi manusia yang sukses dalam 
melakukan tugas hidupnya sebagai khalifah Allah di muka bumi 
sebagaimana firman Allah Ta’ala:

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: 
“Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka 
bumi (Q.S. al-Baqarah (2): 30). 

Perhatian tersebut harus berwujud langkah-langkah 
da n upaya-upaya yang terencana dan sistematis agar proses 
pe  nyiapan mereka dalam menghadapi kehidupannya ke-
lak bisa berlangsung secara efektif dan efisien. Salah satu 
upaya penyiapan generasi yang akan datang adalah dengan 
meyediakan pendidikan yang tepat, komprehensif, dan se-
imbang antara kebutuhan rohani dan jasmani, kebutuhan dunia 
dan akhirat, sehingga mereka memiliki keseimbangan dalam 
hidupnya;  tidak lupa daratan, ketika meraih kesuksesan dan 
tidak berputus asa, ketika menghadapi kegagalan dalam suatu 
urusan.

Pendidikan dasar khususnya SD dan SMP umum, masih 
kurang memperhatikan aspek keagamaan secara komprehensif, 
terbukti dengan hanya menyediakan 2 jam pelajaran agama, 
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padahal pendidikan dasar-dasar keagamaan, khususnya 
agama Islam begitu luas. Atas dasar itulah, maka penulis 
mencoba membahas tentang pendidikan  dasar secara umum 
dan pendidikan dasar  dalam perspektif Islam, serta bagaimana 
implikasinya terhadap pendidikan umum. 

B.  Pendidikan Dasar Secara Umum
1. Batasan  Pendidikan Dasar

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 
(USPN) No. 20 Tahun 2003,  pasal 17 butir 1 dan 2 disebutkan: 

(1) Pendidikan Dasar merupakan jenjang pendidikan yang 
melandasi jenjang pendidikan menengah.

(2) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan 
Madrasah Ibtidaiyyah (MI) atau bentuk lain yang 
sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 
Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang 
sederajat. 

Dari dua butir pasal 17 USPN 2003  tersebut jelaslah bahwa 
batasan pendidikan dasar merupakan pendidikan yang 
menjadi landasan bagi pendidikan menengah, dan pendidikan 
seterusnya. Batasan usianya berkisar antara 6 tahun hingga 15 
tahun.  Inilah yang kita kenal dengan sebutan Pendidikan Dasar 
Sembilan Tahun.

2. Tujuan Pendidikan Dasar
Untuk memahami tujuan pendidikan dasar, perlu dirujuk 

USPN No. 20 Tahun 2003, pasal 17 butir 1, sebagaimana yang 
sudah dikemukakan di atas, dan  pasal 1 butir 18, yang berbunyi: 
Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti 
oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan 
pemerintah daerah.Dengan memperhatikan USPN No. 20 Tahun 
2003, pasal 17 butir 1, dan pasal 1 butir 18, dapat dipahami bahwa 
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tujuan pendidikan dasar adalah pemberian pendidikan minimal  
terhadap warga Negara, yang wajib diikutinya, sebagai landasan 
bagi pendidikan menengah, baik menengah umum, yaitu SMA/
MA, maupun menengah kejuruan atu SMK.

Sekalipun tujuan pendidikan dasar itu berkenaan dengan 
pendidikan minimal yang harus diikuti oleh segenap warga 
Negara, dan berupa landasan bagai jenjang pendidikan 
selanjutnya, tetapi segenap proses pembelajarannya harus 
mengacu pada tujuan pendidikan nasional secara umum, 
sebagaimana yang  tertera pada  USPN No. 20 Tahun 2003, 
bab 2, pasal 3, yang berbunyi: Pendidikan nasional berfungsi 
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa, bertujuan  untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha  Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dengan memperhatikan tujuan pendidikan nasional 
tersebut, maka tujuan pendidikan dasar sebagai pendidikan 
minimal yang melandasi pendidikan selanjutnya itu, harus 
dapat mengembangkan potensi dasar anak didik yang meliputi: 
keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, sehat, berilmu (cerdas), 
cakap, kreatif, mandiri, sikap demokratis dan bertanggung 
jawab. 

3. Kurikulum Pendidikan Dasar
Untuk memenuhi tujuan tersebut di atas, maka perlu adanya 

kurikulum pendidikan dasar.  Dalam USPN No. 20 Tahun 
2003,  disebutkan secara khusus tentang ketentuan kurikulum 
pendidikan dasar tersebut, yang disamakan dengan ketentuan 
tentang kurikulum pendidikan menengah, yaitu pada pasal 37, 
butir 1, yang berbunyi: Kurikulum pendidikan dasar dan menengah 
wajib memuat: a) pendidikan agama; b) pendidikan kewarganegaraan; 
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c) bahasa;  d) matematika; e) ilmu pengetahuan alam;  f) ilmu 
pengetahuan sosial; g) seni dan budaya;  h) pendidikan jamani dan olah 
raga;  i) keterampilan/kejuruan;  dan j) muatan lokal. 

C.  Pendidikan Dasar Dalam Perspektif Islam
1. Pengertian Pendidikan Dasar Islam

Untuk memperoleh gambaran tentang pendidikan  dasar 
Islam maka terlebih dahulu harus digambarkan tentang 
pendidikan secara umum. Beberapa konsep pendidikan adalah 
sebagai berikut: Redja M, mengatakan bahwa pendidikan dilihat 
dari segi prakteknya adalah seperangkat kegiatan bersama yang 
bertujuan membantu pihak lain agar mengalami perubahan 
tingkah laku yang diharapkan (Uyoh Saduloh, 1994: 2). Uyoh 
Sadulloh menegaskan bahwa untuk melaksanakan praktek 
pendidikan ini diperlukan teori-teori pendidikan sebagai 
landasannya.

Dalam UU Sistem Pendidikan  Nasional No.20 th. 2003 
Bab I Pasal I disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar 
dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 
pembelajaran,  agar peserta didik secara aktif mengembangkan 
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 
negara.

Dari dua pengertian pendidikan secara umum tersebut 
dapat disimpulkan bahwa pendidikan itu adalah sebuah 
proses, yang melibatkan berbagai pihak, dan fasilitas, yang 
memiliki tujuan yang jelas untuk mewujudkan perubahan 
tingkah laku pada peserta didik, baik dari segi keagamaan, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak, dan keterampilannya. Untuk 
keberlangsungan proses pendidikan tersebut, diperlukan 
keterlibatan berbagai komponen baik yang berhubungan 
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dengan manusia (pendidik), fasilitas dan seperangkat aturan 
(kurikulum).

Berdasarkan pengertian tersebut, maka pendidikan dasar 
Islam adalah proses kegiatan yang berupaya mewujudkan 
tingkah laku pada diri anak didik secara mendasar, yang 
berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber dari al-
Qur’an dan Sunnah Rasul.

2. Tujuan Pendidikan Dasar Islam
Tujuan pendidikan dasar Islam merupakan arah yang 

menjadi tumpuan seluruh aktifitas pendidikan Islam, sehingga 
akan memberi corak terhadap penggunaan berbagai sumber 
daya, fasilitas, metode, kurikulum, dan lain-lain. Tujuan tersebut 
juga akan sejalan dengan tujuan risalah Islam itu sendiri, baik 
tujuan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Empat 
orang pakar pendidikan Islam mengemukakan tentang tujuan 
pendidikan Islam secara umum, sebagaimana yang dikutip oleh 
Omar Mohammad al-Thoumy al-Syaibany (1979: 416).

Mohd. Athiya el-Abrasyi menyimpulkan lima tujuan umum 
dari pendidikan Islam, yaitu : a) Membantu pembentukan 
akhlak mulia; b) Membantu persiapan untuk kehidupan 
dunia dan akhirat; c) Membantu persiapan mencari rezeki 
dan pemeliharaan segi-segi kemanfaatan; d) Menumbuhkan 
semangat ilmiah pada pelajar dan memuaskan keinginan untuk 
mengetahui dan mengkaji ilmu; e) Menyiapkan siswa untuk 
suatu profesi tertentu dan keterampilan tertentu.

Abd. Rahman Nahlawy mengumpulkan empat tujuan 
umum yang mendasar dari pendidikan Islam, yaitu: a) 
Memberikan pendidikan akal dan pikiran untuk sampai pada 
ma’rifat Allah SWT.; b) Menumbuhkan kelebihan-kelebihan dan 
bakat-bakat alami pada anak-anak; c) Menaruh perhatian pada 
kekuatan generasi muda dan mendidik mereka sebaik-baiknya, 



125

baik lelaki maupun perempuan; d) Berusaha menyeimbangkan 
segenap potensi dan bakat manusia.

Mohd. Fadhil mengemukakan empat tujuan utama 
dari pendidikan Islam, yaitu : a) Memperkenalkan kepada 
manusia terhadap tempatnya di antara makhluk-makhluk, 
dan terhadap tanggung jawab perseorangannya dalm hidup 
ini; b) Memperkenalkan kepada manusia terhadap tempatnya 
di antara makhluk-makhluk, dan terhadap tanggung jaawab 
dalam rangka sistem sosial manusia; c) Memperkenalkan 
kepada manusia tentang makhluk (alam), dan mengajaknya 
untuk memahami hikmah (rahasia) Penciptanya dalam men-
ciptakannya, dan memungkinkan manusia untuk mengguna-
kan nya (investment); d) Memperkenalkan kepada manusia 
terhadap Pencipta alam ini.

Mohd. Said Ramadhan al-Bouthy, menyimpulkan bahwa 
pendidikan Islam itu mempunyai tujuh tujuan atau maksud 
dasar, yaitu : a) Mencapai keridhaan Allah, menjauhi murka 
dan siksaan-Nya dan melaksanakan perhambaan yang ikhlas 
kepada-Nya; b) Mengangkat tahap akhlak dalam masyarakat 
berdasar pada agama yang diturunkan, untuk membimbing 
masyarakat pada rancangan akhlak yang telah dibuat Allah 
baginya; c) Memungkinkan timbulnya jiwa kebangsaan pada 
diri manusia berdasar pada agama dan ajaran-ajaran yang 
dibawanya, begitu juga mengajak manusia kepada nilai-nilai dan 
akhlak; d) Mewujudkan ketentraman di dalam jiwa dan akidah 
yang dalam, perhambaan yang semata-mata, dan kepatuhan 
yang ikhlas kepada Allah SWT; e) Memelihara bahasa dan 
kesusastraan Arab sebagai bahasa al-Qur’an, dan sebagai wadah 
kebudayaan dan unsur-unsur kebudayaan slam yang paling 
menonjol, dan sebagai jalan bagi orang yang ingin memahami 
al-Qur’an dan mempelajari syari’ah dan hukum-hukumnya; f) 
Menghapus khurafat-khurafat yang bercampur baur dengan 
hakikat agama, menyebarkan kesadaran Islam yang sebenarnya 
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dan hakikat agama atas kebersihan dan kecemerlangannya; g) 
Meneguhkan perpaduan tanah air dan menyatukan barisan 
melalui usaha menghilangkan perselisihan, bergabung dan 
kerjasama dalam rangka prinsip-prinsip dan kepercayaan-
kepercayaan Islam yang dipersetujui yang terkandung dalam 
Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya, menanamkan roh toleransi 
terhadap penganut agama-agama Allah, menanamkan keperca-
yaan agama yang betul.

Dari keempat pakar pendidikan Islam yang telah me-
ngemukakan tujuan-tujuan pendidikan Islam di atas dapat 
disimpulkan bahwa tujuan pendidikan dasar Islam itu meliputi :

•	 Memperkuat hubungan vertikal kepada Allah SWT, yang 
berkenaan dengan akidah Islam, seperti pada poin b) yang 
dikemukakan oleh Mohd. Athiya, poin a) yang dikatakan 
Abd Rahman, poin d) oleh Mohd. Fadhil, dan poin a), d), 
dan f) yang dikemukakan oleh Mohd. Said Ramdhan.

•	 Memperkokoh hubungan horizontal kepada sesama 
manusia, seperti poin a) yang dikatakan oleh Mohd. 
Athiya, poin a), b), oleh Mohd. Fadhil, dan poin b), c), g) 
oleh Mohd. Said Ramadhan.

•	 Mengembangkan bakat, minat, dan potensi diri siswa 
secara maksimal untuk mengahadapi pendidikan se-
lanjutnya dan kehidupan di masa depan, seperti poin 
b), c), d), e) oleh Mohd. Athiya , poin b) dan d) oleh Abd 
Rahman

Ketiga tujuan utama pendidikan dasar Islam tersebut, 
semua bersumber dari al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW, 
sebagai landasan risalah Islam, yaitu :

•	 Mengkokohkan akidah Islam sebagai akidah tauhid.
•	 Memperkuat hubungan yang harmonis sesama makhluk 

Allah lainnya dengan berhiaskan akhlak mulia.



127

•	 Mengembangkan bakat, minat, dan potensi diri, 
dengan   melatih keterampilan agar memiliki kesiapan 
dan kesanggupan dalam melakukan tugas dan profesi 
tertentu di masa depan.

3. Kurikulum Pendidikan  Dasar  Islam
a. Pengertian Kurikulum Pendidikan Islam

Untuk memahami aspek ini, terlebih dahulu dikemuka-
kan pengertian kurikulum, kemudian dikaitkan dengan 
pendidikan Islam. H. E. Iskandar (1983:6) menyimpulkan 
bahwa kurikulum adalah suatu program pendidikan yang 
direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan 
pendidikan tertentu. Sementara itu, Ibrahim Abd al-Azhim 
(1968:35) menyebutkan bahwa kurikulum adalah rencana 
kerja, dalam bidang pendidikan meliputi berbagai jenis 
pengalaman dan pembelajaran yang disampaikan oleh 
sekolah (lembaga pendidikan) kepada para siswa.

Dari dua definisi tersebut dapat dipahami bahwa 
kurikulum merupakan garis besar program pendidikan dan 
pengajaran, yang memuat tujuan pendidikan dan materi-
materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada para 
siswa, untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan 
dan materi pengajaran inilah yang paling penting harus 
tergambar dalam kurikulum pendidikan, di samping metode 
dan media pengajaran lainnya.

Definisi kurikulum tersebut jika dikaitkan dengan 
pendidikan dasar Islam, maka dapat disimpulkan bahwa 
kurikulum Pendidikan dasar Islam adalah rencana pendidikan 
dan pengajaran secara garis besar yang memuat tujuan 
dan materi-materi pendidikan Islam yang akan diajarkan, 
untuk mencapai tujuan pendidikan dasar Islam yang telah 
ditentukan sebelumnya. 
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b. Ruang Lingkup Kurikulum Pendidikan Dasar Islam
Maksud ruang lingkup kurikulum pendidikan dasar 

Islam ialah ruang lingkup pelajaran yang diajarkan di 
lembaga pendidikan dasar Islam, namun demikian, di 
sini tidak akan digambarkan secara rinci, tetapi hanya 
secara umum, dengan merujuk kepada kajian para pakar 
pendidikan Islam. 

Majid Arsan al-Kailani dalam bukunya Manahij al-
Tarbiyah al-Islamiyah (1998: 83), mengembangkan muatan 
kurikulum pendidikan Islam dari firman Allah SWT:

Dia-lah yang nengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul 
di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka 
Kitab dan Hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-
benar dalam kesesatan yang nyata. (Q.S. al-Jumu’ah, (62): 2). 

Berdasarkan ayat ini, maka kurikulum (minhaj) 
pendidikan dasar Islam meliputi tilawah ayat, tazkiyah 
(penyucian), dan ta’lim (pengajaran) al-Kitab dan al-Hikmah. 
Maksud tilawah ayat di sini ialah membaca ayat-ayat Allah, 
baik ayat-ayat tertulis (al-Qur’an), maupun ayat-ayat yang 
tidak tertulis (alam raya yang luas, lingkungan hidup skitar). 

Tazkiyah (penyucian), yang dikehendaki oleh Majid 
Arsan, meliputi tazkiah biah diniyah (penyucian bidang 
agama), akidah tawhid, tazkiyah biah ma’rafiyah (bidang 
pengetahuan), tazkiyah biah siasiyah (bidang politik), tazkiyah 
bi’ah ijtima’iyah (bidang sosial), tazkiyah bi’ah iqtishadiyah 
(bidang ekonomi), tazkiyah bi’ah adabiyah wa fanniyah 
(bidang sastra dan seni), tazkiyah bi’ah thabi’iyah (bidang 
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alam), tazkiyah tsaqafah (budaya) dan turath (warisan). 
Menurutnya, tazkiyah ini memiliki makna proses penyucian 
(pembersihan dan pengembangan) secara menyeluruh yang 
bertujuan menghindarkan unsur-unsur yang merendahkan 
kemanusiaan manusia dan segala akbat yang ditimbulkan 
oleh sikap rendah itu, yaitu kerusakan, pelanggaran, dan 
kerugian; juga (bertujuan) mengembangkan secara sempurna 
unsur-unsur yang dapat mewujudkan kemanusiaan manusia 
dan segala akibat yang ditimbulkan oleh pengembangan ini, 
yaitu: perbaikan, kemajuan, dan kesuksesan dalm kehidupan 
individu-individu sosial.

Berkenaan dengan pengajaran al-Kitab dan hikmah, dia 
menuturkan bahwa al-Kitab di sini ialah kitab al-Qur’an 
dengan segala fungsinya, yaitu : sebagai sumber bacaan atau 
pengetahuan, petunjuk, dan pembeda antara  yang benar 
dengan yang salah. Adapun al-hikmah secara etimologi 
(bahasa) ialah mengetahui hal-hal yang paling utama dari 
segala perkara dengan pengetahuan yang paling utama 
(terbaik). Sedangkan menurut istilah adalah sebagaimana 
yang didenifisikan oleh Rasulullah saw dengan sabdanya:

“Hikmah adalah ishabah (memperoleh kebenaran dan ketepatan) 
bukan karena kenabian”.

Dengan memperhatikan ayat-ayat al-Qur’an, dia 
mengemukakan sepuluh makna  ishabah,  yaitu :

1) ishabah (benar-tepat) dalam menyingkap amalan 
sunah-sunnah atau undang-undang ilahiyah dan 
dalam mengemukakan ajaran-ajaran (Q.S.al-Qomar: 
4-5);

2) ishabah (benar-tepat) dalam membedakan antara 
kebenaran dan kebatilan (QS.Hud : 1);
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3) ishabah (benar-tepat) dalam mengemukakan perkara-
perkara yang halal (QS. al-Zukhruf: 63); 

4) ishabah dalam membedakan antara yang salah 
dan yang benar, antara yang bermanfaat dan yang 
madharat (QS. al-Baqarah: 268-269);

5) ishabah dalam pemahaman dan pengetahuan (QS. 
Lukman : 21);

6) ishabah dalam pandangan dan penilaiain terhadap 
urusan-urusan;

7) bijaksana dalam menyampaikan dan menerapkan (QS. 
an-Nahl :125);

8) ishabah (benar tepat) dalam menata dan mengatur 
berbagai urusan (al-Baqarah : 251);

9) ishabah dalam memutuskan perkara pengadilan dan 
penerapan hukum; 

10) ishabah dalam ibadah, mu’amalah, dan perilaku 
(akhlak).

Dari uraian Majid Arsan al-Kailani ini dapat disimpulkan 
bahwa muatan kurikulum pendidikan Islam meliputi: kajian 
terhadap Al-Quran sebagai ayat-ayat tertulis, kajian terhadap 
sains (ilmu pengetahuan alam, termasuk matematika) 
sebagai ayat-ayat tidak tertulis), kajian terhadap ilmu-ilmu  
humaniora ( psikologi, hukum, etika, kebudayaan, dll.), dan 
kajian terhadap ilmu-ilmu terapan untuk berbagai profesi.

Omar Mohammad al-Taomy al-Syaibany, dalam buku-
nya Filsafat Pendidikan Islam (1979:489) mengemukakan ciri 
umum kurikulum pendidikan Islam sebagai berikut:

1) menonjolkan tujuan agama dan akhlak berdasarkan 
al-Quran,sunnah dan salaf soleh.

2) meliputi seluruh kehidupan manusia, yaitu: segi 
intelektual, psikologis,  sosial dan spiritual.
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3) adanya keseimbangan antara berbagai segi kehidupan 
manusia, yaitu antara segi spiritual keagamaan 
dengan segi-segi kehidupan yang bersifat umum.

4) memperhatikan kesenian, aktifitas pendidikan 
jasmani,  latihan militer, pengetahuan teknik, latihan 
kejuruan sesuai dengan bakat minat, juga bahasa 
asing.

5) memperhatikan bakat dan minat siswa, juga menaruh 
perhatian pada kebutuhan masyarakat.

Dari dua ahli pendidikan Islam tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa kandungan kurikulum pendidikan dasar 
Islam harus meliputi aspek utama,yaitu:

1) aspek ilmu keakhiratan, yang meliputi mata pelajaran 
akidah dan ibadah khusus,untuk memperkokoh 
hubungan setiap individu muslim dengan Allah SWT, 
sebagai Tuhannya.

2) aspek keduniaan, yang meliputi mata-mata pe la -
jaran mu’amalah, sains, matematika, bahasa, so-
sial, kebudayaan, kejuruan, ilmuan, politik, dan 
lain-lain, yang dapat dijadikan bekal oleh siswa 
dalam menghadapi berbagai tugas hidup dalam 
masyarakatnya.

4. Konsep Pendidikan  Dasar Islam 
Abdullah Nasih Ulwan (1978: 154) mengemukakan 

tujuh jenis pendidikan yang mesti diberikan kepada anak-
anak usia dini, yaitu: pendidikan keimanan, pendidikan 
akhlak, pendidikan jasmani, pendidikan akal (kecerdasan), 
pendidikan psikologi (kejiwaan/rohani), pendidikan sosial 
(kemasyarakatan), dan pendidikan jender.  

Pendidikan  Dasar  dalam  Perspektif  Islam
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a) Pendidikan Keimanan
Pendidikan keimanan adalah upaya menghubungkan 

anak yang sudah berakal dengan prinsip-prinsip keimanan, 
membiasakan anak yang sudah memiliki kefahaman 
terhadap pengamalan rukun-rukun Islam, dan mengajari 
anak yang sudah mumayyiz tentang dasar-dasar syari’ah. 
Berikut adalah wasiat-wasiat Rasulullah SAW yang ber-
kenaan dengan pendidikan keimanan pada anak usia dini:

(1) Memperdengarkan pertama kali kepada bayi yang 
baru lahir kalimah tauhid:

Dari Ibn Abbas RA, dari Nabi SAW, sabdanya: “Bukalah 
kalimat pertama untuk bayi-bayimu itu dengan ucapan 
LAILAHA ILLA ALLAH (TIADA Tuhan selain Allah)”. 
(HR. al-Hakim).

(2) Memperkenalkan kepada anak hukum halal dan 
haram sejak dia mampu berfikir:

Dari Ibn Abbas RA, bahwa Nabi SAW bersabda: 
“Beramallah denga ta’at kepada Allah, takutlah untuk 
berma’siat kepada Allah, dan perintahkanlah anak-anakmu 
untuk melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi 
larangan-larangan, karena hal itu akan menyelamatkan 
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mereka dan menyelamatkan kamu dari api neraka”. (HR. Ibn 
Jarir dan Ibn al-Mundzir).

(3) Menyuruh anak-anak menjalankan ibdah-ibadah 
pada usia tujuh tahun:

Dari Ibn Amr Ibn al-Ash RA dar Rasulullah SAW, beliau 
bersabda : “Perintahkanlah anak-anakmu mengerjakan 
shalat sewaktu umur tujuh tahun, pukullah meraka karena 
meninggalkan shalat sewaktu umur sepuluh tahun, dan 
pisahkanlah tempat-tempat tidur mereka.” (HR al-Hakim 
dan Abu Daud).

(4)  Mendidik  anak  mencintai  Rasulullah  SAW, mencintai 
ahli baitnya, dan membaca al-Qur’an:

Dari Ali Karamallahu Wajhah, bahwa Nabi SAW bersabda: 
“Didiklah anak-anakmu dengan tiga perkara: Mencintai 
nabimu, Mencintai ahli baitnya, dan  membaca al-Qur’an, 
karena orang-orang yang membaca al-Qur’an berada dalam 
naungan arash Allah SWT pada hari yang tiada naungan, 
kecuali naungan-Nya bersama nabi-nabi dan orang-orang 
pilihannya.
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b) Pendidikan Akhlak
Pendidikan akhlak ialah mengajarkan sejumlah prinsip-

prinsip akhlak perilaku-perilaku dan perasaan yang utama 
yang harus dimiliki oleh anak, dilakukan dan dibiasakan 
sejak dia mumayiz (dapat membedakan yang baik dan yang 
buruk) dan berakal sampai mukalaf.

Beberapa hadits Rasul yang berkaitan dengan pen-
didikan akhlak (h.190-207):

(1) Larangan untuk meniru orang kafir dan taklid buta:

Rasulullah SAW bersabda : “Bersikap bedalah dengan 
orang-orang musyrik, yaitu cukurlah kumis dan biarkanlah 
janggut (HR. Bukhori dan Muslim)”.

“Cukurlah kumis, biarkanlah janggut, berbedalah dengan 
orang majusi (HR. Muslim)”.

“Tidaklah termasuk golongan kami orang yang menyerupai 
umat lain, karena itu janganlah kamu menyerupai orang 
Yahudi atau Nashrani (HR. Turmudhi)”.

“Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia tergolong 
kaum tersebut. (HR. Daud)”



135

(2) Larangan untuk berfoya-foya :

Dari Umar bin Khatab bahwa dia pernah menulis surat 
kepada kaum muslimin yang tinggal di Negeri Persia yang 
isinya, :
“Hindarkanlah kamu dari sikap berfoya-foya dan bergaya 
ahli syirik” (HR. Bukhori Muslim).

Dari Mu’adz bin Jabal (ra) sebagai hadits marfu’ : 
“Hindarkanlah berfoya-foya, karena para hamba Allah SWT 
sama sekali bukanlah orang yang suka berfoya-foya (HR. 
Imam Ahmad dan Abu Mu’aim)”

(3) Larangan mendengar musik dan nyanyian yang cabul 
(kotor):

Dari Rasulullah SAW beliau bersabda : 
“Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengutus aku 
sebagai rahmat dan petunjuk bagi seluruh alam yang telah 
menyuruhku untuk merusak suling, gitar-gitar, minuman-
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minuman arak, dan berhala-berhala yang disembah di masa 
jahilliyah (HR. Imam Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Mani’, 
dan al-Haris bin Abi Usam)”.

Dari Abi Musa (ra) bahwa Nabi SAW bersabda:
“Barangsiapa mendengarkan suara nyanyian, maka dia 
tidak akan dizinkan untuk mendengar suara para roha-
niawan di surga (HR. at-Turmudzi)

(4) Larangan untuk menyerupai perempuan atau 
menyerupai laki-laki:

Dari Ibn Abbas (ra), Rasulullah SAW  bersabda:
“Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan 
perempuan yang menyerupai laki-laki”

(5) Larangan untuk memperlihatkan aurat, perhiasan, 
bercampur laki dengan perempuan:

 Allah Ta’ala berfirman :

“Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak 
perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: ‘Hendaklah 
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mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka’. 
Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk 
dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzab 
(33) : 59)

Allah Ta’ala berfirman :

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: ‘Hendak-
lah mereka menahan pandangannya, dan me melihara 
kemlauannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi 
mereka perbuat’ “ . (QS. An-Nuur : 30)

c) Pendidikan Jasmani (Kesehatan Tubuh)
1) Kewajiban memberi nafkah kepada keluarga dan 

anak-anak
Allah berfirman :

“… Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian  
kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf …” (QS. Al-
Baqarah (2) : 233)

Rasulullah bersabda :

“Satu  dinar yang kamu belanjakan di jalan Allah SWT, satu 
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dinar yang kamu belanjakan untuk memerdekakan budak, 
satu dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin, dan 
satu dinar yang kamu belanjakan untuk keluargamu, maka 
yang paling besar pahalanya adalah yang kamu belanjakan 
untuk keluargamu itu”. (HR. Muslim)

2) Mengikuti aturan-aturan kesehatan untuk makanan 
dan minuman dan dalam hal tidur:
Dari Ibn Abbas (ra), Rasulullah SAW bersabda :

“Janganlah kamu minum sekaligus seperti minumnya unta, 
tetapi minumlah dua atau tiga kali teguk dan sebutlah nama 
Allah SWT, apabila kamu minum dan bacalah hamdalah 
apabila kamu sudah mengangkatnya (selesai minum)” (HR. 
Turmudzi)

Dari Abi Qatadah, Rasulullah SAW melarang meniup 
dalam bejana (HR. Bukhori Muslim)

Rasulullah Saw bersabda :

“Tidak ada wadah yang dipenuhi anak Adam yang lebih 
daripada perutnya sehingga makanan-makanan memenuhi 
sulbi, tetapi jika ia harus melakukannya, maka sepertiga 
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untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga 
untuk udara”

Dari al-Barra bin Azib, Rasulullah SAW bersabda :

“Apabila kamu hendak mendatangi tempat tidurmu, maka 
berwudhulah seperti wudhu shalat kemudian berbaringlah 
dengan sisi kananmu lalu berdo’alah : ‘Ya Allah, aku 
serahkan diriku kepada-Mu, kuhadapkan wajahku kepada-
Mu dan aku serahkan urusanku kepada-Mu, dan aku 
sandarkan punggungku, karena ingin dan takut kepada-
Mu, tidak ada tempat berlindung dan tidak ada tempat 
keselamatan kecuali kepada-Mu. Aku beriman kepada kitab-
Mu yang Engkau turunkan, dan kepada nabi-Mu yang 
Engkau utus, dan jadikanlah ucapan itu akhir dari apa yang 
Engkau katakan “ (HR. Bukhori dan Muslim).

3) Menghindarkan diri dari penyakit-penyakit yang 
sedang terjadi dan berjangkit:
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Dari Jabir bin Abdillah RA bahwasanya dalam rombongan 
Tsaqif itu ada seseorang yang berpenyakit kusta, maka Nabi 
SAW mengutusnya, seraya berkata: “Pulanglah anda. Kami 
telah membaiatmu.” (HR. Muslim, Ibn Majah, dan yang 
lainnya).

Bahwa Rasulullah SAW bersada: “Menjauhlah dari orang 
yang berpenyakit kusta seperti kamu menjauh dari singa.” 
(HR. Bukhari dalam Shahihnya).

4) Mengobati Penyakit dengan Berobat:
Dari Jabir bin Abdillah  RA dari Nabi SAW, beliau SAW 
bersabda:

“Setiap penyakit ada obatnya. Apabila obat itu cocok untuk 
[mengobati] penyakit itu, maka dengan izin Allah  Azza 
wa Jlla, dia akan sembuh.” (HR Muslim, Ahmad , dan yang 
lainnya).

Dari Usamah bin Syarik, ujarnya:
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“Aku pernah berada bersama Nabi SAW, dan datanglah 
orang-orang Arab gunung. Mereka bertanya: ‘Ya 
Rasulullah, apakah kami boleh berobat? Sahut beliau: ‘Benar.  
Wahai para hamba Allah, berobatlah, karena Allah Azza wa 
Jalla tidak menciptakan penyakit, kecuali dia menciptakan 
pula obatnya, kecuali satu penyakit’.  Tanya mereka lagi:  
‘Apa itu?’  Jawab beliau: ‘Penyakit ketuaan’.” (HR. Imam 
Ahmad dan al-Nasa’i). 

5) Membiasakan Anak Berolah Raga dan Bermain 
Mengendarai Kuda:
Firman Allah Ta’ala:

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka itu segala 
kekuatan yang kamu sanggupi (QS. Al-Anfal: 60).

Rasulullah SAW bersabda:

Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah 
daripada orang mukmin yang lemah. (HR. Muslim).

Rasulullah SAW bersabda:

Segala perbuatan selain dzikir kepada Allah adalah senda 
gurau atau melalaikan kecuali empat hal: jalan kaki 
seseorang di antara dua tujuan (untuk memanah), latihan 
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berkuda, bermain dengan keluarga, mengajari berenang 
(HR. al-Thabrani). 

d)  Pendidikan Akal (Kecerdasan)
Pendidikan akal adalah upaya membentuk fikiran anak 

dengan segala hal yang bermanfaat, yang berupa ilmu-
ilmu syari’ah, kebudayaan ilmiah dan moderen, kesadaran 
berfikir, peradaban, dan seterusnya, sehingga fikiran anak 
menjadi matang, dan dia menjadi seorang ilmuan dan 
budayawan.  Pendidikan ini terfokus pada kesadaran wajib 
belajar, kesadaran berfikir, dan kesehatan akal.

1) Kewajiban Belajar:
Allah SWT berfirman:

Bacalah dengan nama Tuhan-Mu yang menciptakan. Dia 
telah menciptakan kamu dari segumpal darah. Bacalah, dan 
Tuhanmu-lah Yang Maha Mulia, Yang mengajar (manusia) 
dengan perantaraan pena. Dia mengajar manusia apa yang 
tidak diketahuinya. (QS. Al-’Alaq: 1 – 5).
Dari Anas RA, ujarnya; Rasulullah SAW bersabda::

Barangsiapa keluar untuk mencari ilmu, maka dia berada di 
jalan Allah sampai dia kembali. (HR. al-Turmudzi).
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2) Kesadaran Berfikir
Orang tua berkewajiban  meningkatkan kesadaran 
anak untuk  berfikir, sejak tumbuh giginya dan sejak 
muda sampai  dia mencapai  dewasa dan matang.

Dari Ali Karamallahu Wajhah, bahwa Nabi SAW bersabda: 
“Didiklah anak-anakmu dengan tiga perkara: Mencintai 
nabimu, Mencintai ahli baitnya, dan  membaca al-Qur’an, 
karena orang-orang yang membaca al-Qur’an berada dalam 
naungan arash Allah SWT pada hari yang tiada naungan, 
kecuali naungan-Nya bersama nabi-nabi dan orang-orang 
pilihannya. (HR. al-Thabrani).

3) Menjaga Kesehatan Akal
Para pendidik hendaklah memperhatikan ke-

sehatan akal anak-anak dan murid-muridnya. Agar 
fikiran mereka tetap sehat, memori mereka tetap 
kuat, hati mereka tetap bersih,  dan akal mereka  
tetap matang. Menurut ahli kesehatan, ada empat 
hal yang akan mempengaruhi  akal dan ingatan, 
mempengaruhi hati, melumpuhkan proses berfikir 
pada manusia, dan menimbulkan bahaya yang besar 
pada tubuh, yaitu: minum-minuman khamer (miras), 
kebiasaan menyendiri, merokok, dan hal-hal yang 
membangkitkan nafsu syahwat (seks).  Orang tua 
harus menjaga anak-anaknya dari hal tersebut. Jika 
tidak, dia akan mendapat azab dari Allah, karena 
Rasulullah SAW bersabda:
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Sesungguhnya Allah akan meminta tanggung jawab 
terhadap setiap pemimpin tentang kepemimpinannya, 
apakah dia memeliharanya atau menyia-nyiakannya. (HR. 
Ibn Hibban).

e)  Pendidikan Psikologis (Ruhiyyah)
Pendidikan psikologis ialah mendidik anak sejak 

dia berakal,  agar bersikap jantan, terus terang, berani, 
rasa sempurna (percaya diri), cinta berbuat baik 
kepada orang lain, mengendalikan marah, menghiasi 
diri dengan segala keutamaan hati dan akhlak secara 
sepontan (tidak terpaksa). 

Ada lima hal yang harus dihindarkan dari anak-
anak agar jiwanya tetap sehat, yaitu: rasa minder, rasa 
takut, rasa rendah diri, iri dengki, dan pemarah.  
Allah Ta’ala berfirman:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan 
kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu 
saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di 
antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa 
di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 
lagi Maha Mengenal. (al-Hujurat: 13).

Ayat ini bisa diterangkan kepada anak-anak agar 
tidak merasa minder, rendah diri, dan sikap malu-
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malu, karena semua manusia di sisi Allah sama derajat. 
Perbedaannya dilihat dari ketakwaannya.

Umar bin al-Khaththab RA berwasiat kepada 
para orang tua, agar mengajari anak-anaknya prinsip-
prinsip kejantanan (keberanian), kemampuan ber-
kuda, menggunakan peralatan perang dan jihad, 
dengan mengatakan:

Ajari anak-anakmu memanah dan berenang; dan perintah-
kan mereka menunggang kuda secara tangkas.

 f)  Pendidikan Sosial
Pendidikan sosial ialah upaya mendidik anak, 

sejak dia mengerti,  agar dapat menjalankan sopan 
santun bermasyarakat yang utama, dan memegang 
prinsip-prinsip kejiwaan yang mulia, yang bersumber 
dari akidah Islam yang abadi dan kesadaran iman 
yang mendalam, agar anak tampil  di masyarakat  
secara lebih baik dari segi pergaulan, sopan-santun, 
keharmonisan, akal yang matang, dan perilaku yang 
bijaksana.

Ada empat hal yang harus ditanamkan oleh orang 
tua atau pendidik terhadap anak-anaknya dalam 
memberikan pendidikan sosial, yaitu: menanamkan 
dasar-dasar psikologis yang mulia, menjaga hak-hak 
orang lain, menjalankan sopan santun yang bersifat 
umum di masyarakat, dan memberikan pengawasan 
dan kritik sosial. 

Hak-hak sosial yang harus diajarkan kepada 
anak-anak ialah, hak ayah ibu, hak anggota keluarga, 
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hak guru, hak teman, dan orang yang lebih tua, hak 
tetangga.
Allah Ta’ala berfirman:

Sesungguhnya orang-orang mu’min adalah bersaudara, 
karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan 
bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. 
(al-Hujurat: 10).

g) Pendidikan Jender
Pendidikan jender ialah upaya memberikan 

pengajaran, penyadaran dan menjelaskan kepada 
anak, sejak dia berakal tentang masalah-masalah 
yang berhubungan dengan jender, berkaitan dengan 
insting, dan berhubungan dengan pernikahan, 
sehingga apabila anak itu sudah menjadi pemuda, 
sudah berkembang, dan sudah memahami urusan-
urusan kehidupan, dia akan mengetahui  mana 
yang halal, juga mengetahui mana yang haram; juga 
perilaku islami yang istimewa, akan menjadi akhlak 
dan kebiasaannya, sehingga dia tidak mengejar-ngejar 
nafsu syahwat, dan tidak bertindak serampangan 
pada jalan kebebasan.

Pendidikan jender ini berkenaan dengan adab 
minta izin (masuk kamar orang tua), adab memandang 
(lawan jenis atau sesama jenis). Allah Ta’ala berfirman:



147

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak 
(lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang 
belum baligh di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga 
kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum sembahyang subuh, 
ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari 
dan sesudah sembahyang Isya. (Itulah) tiga aurat bagi kamu. 
Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain 
dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu, sebahagian 
kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). 
Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan 
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan apabila 
anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah 
mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-
ayatNya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana 
(Q.S. al-Nur (24): 58-59). 

Rasulullah SAW bersabda tentang apa yang dia 
riwayatkan dari Tuhan-Nya  ‘Azza wa Jalla:

Satu kali pandangan adalah salah satu panah Iblis. 
Barangsiapa meinggalkannya, karena takut kepada-
Ku, maka Aku akan mengganti imannya, sehingga dia 
mendapatkan manisnya iman itu dalam hatinya (HR. al-
Thabrani).
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D.   Implikasi Pendidikan Dasar dalam Perspektif Islam 
Terhadap Pendidikan Umum

1. Definisi Pendidikan Umum 
Sofyan Sauri (1996: 18) mengatakan bahwa pendidikan 

umum adalah pendidikan kepribadian, pendidikan memanusia-
kan manusia, yakni pembentukan jati diri manusia sebagai 
individu, makhluk sosial, sebagai bagian dari makhluk ciptaan 
Tuhan. 

Good (1973: 258) mengatakan bahwa pendidikan umum 
adalah: (1) bentuk pendidikan yang harus berupa pengalaman 
umum seluruh manusia; (2) pendidikan yang diperoleh melalui 
upaya mengatasi masalah-masalah perseorangan dan sosial 
yang saling bertentangan; tujuan dan program pendidikan 
umum bisa digambarkan dengan merujuk pada tiga perbedaan 
dan dalam beberapa hal bertentangan dengan dasar filosofi: 
a) rasionalisme; b) neohumanisme, c) naturalisme atau 
instrumentalisme.

Dari dua definisi tersebut dapat dipahami bahwa pen-
didikan umum meliputi pendidikan tentang seluruh penga-
laman manusia  yang berupaya untuk menjadikan peserta 
didik menjadi manusia yang paripurna,  baik sebagai individu 
maupun sebagai anggota masyarakat, yang dapat mengatasi 
berbagai persoalan hidup yang dihadapinya.

2. Tujuan Pendidikan Umum
McConnel (1952:2) menyatakan bahwa tujuan pendidikan 

umum adalah merupakan reaksi terhadap berbagai fenomena 
sebagai berikut: a) reaksi terhadap spesialisasi keilmuan yang 
berlebihan; b) reaksi terhadap kepincangan-kepincangan 
antara penguasaan minat-minat khusus dengan pemerolehan 
pribadi yang lebih luas;  3) reaksi terhadap pengkotak-kotakan 
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kurikulum dan perpecahan yang lebih luas, 4) reaksi terhadap 
formalisme dalam pendidikan liberal.

3. Implikasi Pendidikan  Dasar Dalam Perspektif  Islam 
terhadap Pendidikan Umum
Dengan melihat hakikat pendidikan dasar umum di atas, 

maka implikasi pembahasan tentang pendidikan  dasar dalam 
perpsektif  Islam terhadap pendidikan umum adalah:

a. Pendidikan keagamaan harus ditanamkan kepada anak-
anak, agar mudah terinternalisasi dalam pribadinya, baik 
yang berkaitan dengan aspek rohani maupun jasmani, 
sehingga mereka akan memiliki kekuatan rohani dan 
jasmani dalam menghadapi  pendidikan selanjutnya.

b. Pendidikan keislaman  pada pendidikan dasar harus 
bersifat kaffah (komprehensif) yang mencakup aspek 
kognitif (pengetahuan), afektif (nilai), dan psikomotor. 
Pada tataran kognitif, yang paling mendasar ditanamkan 
adalah bidang keimanan, ibadah fardu ‘ain, membaca al-
Qur’an, dan kisah-kisah orang-orang saleh. Dalam bidang 
afektif (nilai moral) adalah pembiasaan sikap santun, 
hormat menghormati, dan tolong-menolong di antara 
sesama temannya, juga dibiasakan menyapa guru dan 
orang lain dengan salam keislaman dan ucapan-ucapan 
yang baik.  Dalam bidang psikomotor, anak dibiasakan 
mengamalkan amalan-amalan praktis, seperti: shalat 
berjama’ah, berdoa’, bekerja sama dalam kelompok untuk 
mengerjakan sesuatu. Dan sebagainya, atau sewaktu-
waktu dibawa ke panti-panti asuhan dan dilatih untuk 
memberi bantuan kepada mereka. 

c. Pendidikan  dasar harus dilandasi oleh asas kerjasama 
antara pihak keluarga, sekolah, masyarakat dan 
pemerintah,  sehingga terbentuk kerjasama yang sinergis 
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di antara masing-masing pihak, baik dalam bentuk materi, 
kurikulum, sarana dan prasarananya. 

E.  Kesimpulan
1. Pendidikan  dasar bagi kaum muslimin adalah urusan 

yang sangat penting, sehingga perlu ditangani secara 
serius, professional, terencana, dan melibatkan berbagai 
pihak.

2. Pendidikan  dasar Islami harus memiliki tujuan yang 
realistis dan jelas, sehingga dapat mengoptimalkan 
segenap komponen, mulai dari penyiapan output, 
pelaksanaan proses, hingga evaluasi output.

3. Keberhasilan pendidikan  dasar secara Islami harus 
diukur dengan indikator yang komprehensif, yang 
mencakup domain kognisi, afeksi dan psikomotor; tidak 
hanya menitik beratkan pada aspek kognisi.

4. Titik berat pendidikan anak usia  sekolah tersebut harus 
berada pada penyiapan anak didik baik segi jasmani 
maupun rohani  untuk menghadapi   kehidupan  
selanjutnya. 

5. Materi-materi yang menyangkut  Pendidikan Dasar Islam  
secara umum harus berkenaan dengan keakhiratan dan 
keduniaan.  

F.   Implikasi
1. Pendidikan Umum harus bersifat kaffah yang mencakup 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotor berbasis pada 
pengembangan kekuatan  jasmani dan rohani dalam 
rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT dan 
Rasulnya.

2. Pendidikan Umum dalam pendidikan tidak hanya 
membentuk basis pendidikan untuk pendidikan 
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selanjutnya, tetapi dalam perspektif masa depan yang 
lebih luas, yakni pendidikan seumur hidup menuju alam 
akhirat.
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6
Pembudayaan Nilai-Nilai Islami 

Di Sekolah
Nunung Nursyamsiah6, 

A. Pendahuluan
Sebagaimana kita ketahui bersama baik melalui media 

elektronik ataupun media cetak, maraknya kasus pornografi, 
pornoaksi, tawuran antar pelajar dan mahasiswa, amuk masa, 
demonstrasi di sana sini, hal ini menunjukkan telah terjadi 
ketidakseimbangan antara pengetahuan yang diperoleh setiap 
individu dengan kenyataan di lapangan. Bagi para pendidik atau 
guru, terutama guru agama sudah sepantasnya hal ini menjadi 
bahan diskusi untuk direnungkan dan dipikirkan, bagaimana 
upaya para pendidik meminimalisasi atau mengantisipasi 
fenomena itu. 

Melihat fenomena ini seolah-olah pendidikan agama telah 
gagal untuk menjadikan para siswa warga negara republik 
tercinta ini menjadi warga negara yang beradab atau bermoral. 
Walaupun memang sebenarnya pendidikan, bukan satu-
satunya yang memiliki tanggung jawab untuk membuat moral 
anak bangsa ini lebih baik.

Berbicara masalah agama dan nilai ibarat dua sisi mata uang 
yang tak bisa dipisahkan. Mulyana (2004) menjelaskan, agama 

6 Dr. Nunung Nursyamsiah, M.Pd, Dosen, Universitas Pendidikan 
Indonesia, Bandung, Jawa Barat
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merupakan norma atau aturan untuk mengatur kehidupan 
manusia. Sementara nilai merupakan makna atau pesan di 
balik norma. Dengan demikian, agama yang merupakan norma 
dan bersumber dari wahyu, tentu sarat nilai. Selain itu ada juga 
norma yang bersumber dari negara (hukum positif), masyarakat 
(adat istiadat), dan diri seseorang (nurani).

Idealnya, nilai yang dikembangkan di lingkungan sekolah 
meliputi tiga hal, yaitu nilai yang ada hubungannya dengan 
pencipta, dengan sesama, dan dengan lingkungan. Ketiga nilai  
ini perlu dikembangkan secara bersinergis sehingga mam-
pu memunculkan keseimbangan bagi kehidupan manusia 
yang senantiasa membutuhkan kedamaian, kesejahteraan 
selama mengarungi kehidupan di dunia serta mendambakan 
kebahagiaan yang hakiki baik di dunia maupun di akhirat. 

Kalau kita perhatikan kenyataan yang ada, tidak bisa 
dipungkiri bahwa ketiga nilai yang disebutkan di atas, masih 
belum terwujud secara nyata di lapangan. Sebagai contoh masih 
sering terdengar adanya ketidakharmonisan dalam konteks 
hubungan antar individu di sekolah seperti dalam bentuk 
anarkisme, perkelahian, lingkungan yang tidak terjaga, atau 
ketidakdisiplinan dalam menjaga lingkungan, serta suasana 
kehidupan yang masih jauh dari nilai-nilai Islami. 

Melalui kajian ini penulis ingin mengetahui permasalahan 
yang terjadi di lapangan mengapa nilai-nilai Islami ini kurang 
diperhatikan. Sesuai dengan apa yang telah diuraikan dalam 
pendahuluan, maka dirumuskan beberapa permasalahan 
sebagai berikut: Nilai-nilai Islami apa yang memungkinkan 
untuk dibudayakan di lingkungan sekolah?; bagaimana strategi 
pembudayaan nilai-nilai Islami di sekolah?; dan bagaimana 
menjaga keberlanjutan terimplementasikannya nilai-nilai Islami 
di lingkungan sekolah?. 
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B. Pembudayaan Nilai-nilai Islami Perspektif Integrasi 
Imtak-Iptek di Lingkungan Sekolah
Kalau kita perhatikan dan kita cermati terdapat keselarasan 

antara tujuan pendidikan agama dan tujuan pendidikan 
nasional dalam Pasal 3 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas 
dalam hal membentuk manusia Indonesia seutuhnya, yaitu 
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 
bertanggungjawab. Dengan demikian apa yang hendak dicapai 
pendidikan agama dan pendidikan nasional dapat dikatakan 
sebagai satu kesatuan sistem organisme. Berdasarkan kenyataan 
ini, manusia tidak bisa terbebas dari norma atau nilai (value 
free), baik dalam konteks kehidupan seperti: (1) Life Cyrcle yang 
meliputi: diri, keluarga, masyarakat, bangsa, Negara, dan dunia. 
(2) Life Aspect meliputi: idiologi, politik, ekonomi, sosial-budaya 
dan agama. (3). Life Normative meliputi: norma agama, budaya 
agama, budaya adat atau tradisi, hukum positif atau Negara, 
norma keilmuan, dan norma metafisis.

Untuk melakukan penyemaian, penguatan dan pem-
budayaan nilai kepada peserta didik maupun masyarakat 
melalui pendidikan agama dan pendidikan nasional, maka 
dibutuhkan pendekatan tertentu, semisal filosofis. Pendekatan 
filosofis ini menurut Cuk Ananta Wijaya adalah pendekatan 
berbasis nilai. Nilai itu menurut Risieri Frondizi  (tt.:p.36), 
bukanlah merupakan benda, bukan bagian dari benda atau 
objek, melainkan sifat, kualitas yang dimiliki oleh objek tertentu 
yang dikatakan ‘baik’. Ciri utama dari nilai itu adalah tidak 
independen dan berada seputar objek itu sendiri.

Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat mengungkap 
nilai di balik norma yang diajarkan, baik yang dihasilkan oleh 
akal pikiran adalah kebenaran (rasional), nilai yang dihasilkan 
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oleh hati nurani adalah kebaikan (etika) dan  nilai yang 
dihasilkan oleh rasa adalah keindahan (estetika).

Dengan demikian pembelajaran agama, bukan hanya di-
berikan secara dogmatis, melainkan secara dialogis dan eks-
perimental. Secara normatif, agama Islam misalnya, mengajar-
kan tentang: halal, haram, sunnah, makruh dan mubah. Fungsi 
pendidikan agama tidaklah cukup berhenti mengajarkan 
tentang normativitas tersebut, melainkan diperlukan upaya-
upaya tertentu untuk menemukan nilai yang terkandung di 
balik normativitas  dengan pendekatan filosofis.  

Sebagai umat Islam dimanapun berada dan dalam 
kedudukan apa saja diwajibkan untuk melakukan dakwah. 
Dakwah pada hakekatnya adalah suatu usaha orang beriman 
untuk mewujudkan Islam dalam semua segi kehidupan baik 
pada tataran individu, keluarga, masyarakat, maupun umat dan 
bangsa. Sebagai aktualisasi iman, dakwah merupakan keharusan 
dan menjadi tugas suci bagi setiap muslim setingkat dengan 
kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki. Usaha mewujudkan 
iman dan Islam ini dapat dilakukan dengan berbagai cara antara 
lain, melalui penyiaran Islam (tabligh), pembudayaan nilai-nilai 
Islam (amar ma’ruf) dan kontrol sosial (nahi munkar), keteladanan 
perilaku (uswah hasanah), serta melalui pengembangan pen-
didikan yang sesuai dengan misi dan cita-cita Islam.

Dakwah melalui pendidikan harus dilakukan dengan 
cara mengembangkan sistem pendidikan integralistik yang 
memadukan antara Imtak (Iman dan Takwa) dan Iptek (Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi), pendidikan bernilai dakwah, bila 
pendidikan itu dapat mengantar peserta didik menjadi orang-
orang yang benar secara aqidah dan ibadah, serta kuat secara 
ekonomi, politik, dan iptek.

Hampir menjadi pengetahuan umum (common sense) 
bahwa dasar dari peradaban modern adalah ilmu pengetahuan 
dan teknologi (Iptek). Iptek merupakan dasar dan pondasi 
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yang menjadi penyangga bangunan peradaban moderen Barat 
sekarang ini. Masa depan suatu bangsa akan banyak ditentukan 
oleh tingkat penguasaan bangsa itu terhadap Iptek. Suatu 
masyarakat atau bangsa tidak akan memiliki keunggulan dan 
kemampuan daya saing tinggi, bila bangsa itu sendiri tidak 
mengambil dan mengembangkan Iptek.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Iptek di satu sisi telah 
memberikan “berkah” dan anugerah yang luar biasa bagi 
kehidupan umat manusia. Namun di sisi lain Iptek telah 
mendatangkan “petaka” yang pada gilirannya bisa mengancam 
nilai-nilai kemanusiaan. Kemajuan dalam bidang iptek telah 
menimbulkan perubahan sangat cepat dalam kehidupan umat 
manusia. Perubahan ini, selain sangat cepat memiliki daya 
jangkau yang amat luas. Hampir tidak ada segi-segi kehidupan 
yang tidak tersentuh oleh perubahan. Perubahan ini pada 
kenyataannya telah menimbulkan pergeseran nilai-nilai dalam 
kehidupan umat manusia, termasuk di dalamnya nilai-nilai 
agama, moral, dan kemanusiaan. 

Di Eropa, sejak abad pertengahan, timbul konflik antara 
ilmu pengetahuan (sains) dan agama (gereja). Dalam konflik ini 
sains keluar sebagai pemenang, dan sejak itu sains melepaskan 
diri dari kontrol dan pengaruh agama, serta membangun 
wilayahnya sendiri secara otonom.  Dalam perkembangannya 
lebih lanjut, setelah terjadi revolusi industri di Barat, terutama 
sepanjang abad XVIII dan XIX, sains bahkan menjadi “agama 
baru” atau “agama palsu” (Pseodo Religion). Dalam kajian 
teologi modern di Barat, timbul mazhab baru yang dinamakan 
“saintisme” dalam arti bahwa sains telah menjadi isme, ideologi 
bahkan agama baru. 

Namun sejak pertengahan abad XX, terutama setelah terjadi 
penyalahgunaan iptek dalam perang dunia I dan perang dunia 
II, banyak pihak mulai menyerukan perlunya integrasi ilmu 
dan agama, iptek dan imtak. Pembicaraan tentang iptek mulai 
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dikaitkan dengan moral dan agama hingga sekarang. Dalam 
kaitan ini, keterkaitan iptek dengan moral (agama) diharapkan 
bukan hanya pada aspek penggunaannya saja (aksiologi), 
tapi juga pada pilihan objek (ontologi) dan metodologi (epis-
temologi)-nya sekaligus.

Di Indonesia, gagasan tentang perlunya integrasi 
pendidikan imtak dan iptek ini sudah lama digulirkan. Profesor 
B.J. Habibie, adalah orang pertama yang menggagas integrasi 
imtak dan iptek. Hal ini, selain karena adanya problem dikotomi 
antara apa yang dinamakan ilmu-ilmu umum (sains) dan ilmu-
ilmu agama (Islam), juga disebabkan oleh adanya kenyataan 
bahwa pengembangan iptek dalam sistem pendidikan kita 
tampaknya berjalan sendiri, tanpa dukungan asas iman dan 
takwa yang kuat, sehingga dikhawatirkan pengembangan 
dan kemajuan iptek tidak memiliki nilai tambah dan tidak 
memberikan manfaat yang cukup berarti bagi kemajuan dan 
kemaslahatan umat dan bangsa dalam arti yang seluas-luasnya.

Kehawatiran ini cukup beralasan, karena sejauh ini sistem 
pendidikan kita tidak cukup mampu menghasilkan manusia 
Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT 
sebagaimana diharapkan. Berbagai tindak kejahatan sering 
terjadi dan banyak dilakukan justru oleh orang-orang yang 
secara akademik sangat terpelajar, bahkan mumpuni. Ini 
berarti, aspek pendidikan turut menyumbang dan memberikan 
saham bagi kebangkrutan bangsa yang kita rasakan sekarang. 
Kenyataan ini menjadi salah satu catatan mengenai raport 
merah pendidikan nasional kita. Secara lebih spesifik, integrasi 
pendidikan imtak dan iptek ini diperlukan karena empat alasan.

Pertama, sebagaimana telah dikemukakan, iptek akan 
memberikan berkah dan manfaat yang sangat besar bagi 
kesejahteraan hidup umat manusia, bila iptek disertai oleh 
asas iman dan takwa kepada Allah SWT. Sebaliknya, tanpa 
asas imtak, iptek bisa disalahgunakan pada tujuan-tujuan 
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yang bersifat destruktif. Iptek dapat mengancam nilai-
nilai kemanusiaan. Jika demikian, iptek hanya absah secara 
metodologis, tetapi bathil dan miskin secara maknawi.

Kedua, pada kenyataannya, iptek yang menjadi dasar 
modernisme, telah menimbulkan pola dan gaya hidup baru yang 
bersifat sekularistik, materialistik, dan hedonistik, yang sangat 
berlawanan dengan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut 
oleh bangsa kita.

Ketiga, dalam hidupnya, manusia tidak hanya memerlukan 
sepotong roti (kebutuhan jasmani), tetapi juga membutuhkan 
imtak dan nilai-nilai sorgawi (kebutuhan spiritual). Oleh karena 
itu, penekanan pada salah satunya, hanya akan menyebabkan 
kehidupan menjadi pincang dan berat sebelah, dan menyalahi 
hikmat kebijaksanaan Tuhan yang telah menciptakan manusia 
dalam kesatuan jiwa raga, lahir dan bathin, dunia dan akhirat.

Keempat, imtak menjadi landasan dan dasar paling kuat 
yang akan mengantar manusia menggapai kebahagiaan hidup. 
Tanpa dasar imtak, segala atribut duniawi, seperti harta, 
pangkat, iptek, dan keturunan, tidak akan mampu alias gagal 
mengantar manusia meraih kebahagiaan. Kemajuan dalam 
semua itu, tanpa iman dan upaya mencari ridha Tuhan, hanya 
akan menghasilkan fatamorgana yang tidak menjanjikan apa-
apa selain bayangan palsu. Hal ini tersirat dan tersurat dalam 
firman Allah (Q.S. An-Nur:39). 

Artinya: Dan orang-orang yang kafir amal-amal mereka adalah 
laksana fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-
orang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu dia tidak mendapatinya 
sesuatu apapun. Dan didapatinya (ketetapan) Allah di sisinya, lalu 
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Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup 
dan Allah adalah sangat cepat perhitunganNya.

Maka integrasi imtak dan iptek harus diupayakan dalam 
format yang tepat sehingga keduanya berjalan seimbang (hand in 
hand) dan dapat mengantar kita meraih kebaikan dunia (hasanah 
fi al-Dunya) dan kebaikan akhirat (hasanah fi al-akhirah) seperti 
do’a yang setiap saat kita panjatkan kepada Tuhan (Q.S. Al-
Baqarah :201).

Sekolah merupakan salah satu institusi yang selayaknya 
memberikan pelajaran dan contoh kepada semua siswa 
bagaimana cara mengimplementasikan nilai-nilai Islami 
dimulai dari sekolah. Melalui kerjasama yang baik antara guru 
agama dengan guru-guru lain yang terkait, perilaku islami 
semestinya bisa terlaksana. Misalkan, bagaimana seorang 
kepala sekolah, guru, siswa, penjaga sekolah, dan semua 
yang terlibat dalam proses pendidikan di sekolah ikut sama-
sama memperhatikan kebersihan ruangan sekolah, toilet, 
halaman sekolah, perpustakaan, dll. Setiap mereka bertemu 
dengan siapapun terutama di lingkungan sekolah dibiasakan 
untuk mengucapkan salam, supaya ketika mereka keluar dari 
lingkungan sekolah sudah terbiasa melakukan hal-hal yang baik 
sesuai dengan ajaran Islam. 

C.    Strategi Pembudayaan, Keberlanjutan dan 
Implementasi Nilai-nilai Islami Di sekolah
Pendidikan agama erat sekali kaitannya dengan pendidikan 

akhlak. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang 
mengatakan bahwa ”Sesungguhnya Kami diutus tiada lain 
hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia”. Untuk itu  
pendidikan akhlak dalam pengertian Islam adalah bagian yang 
tidak dapat dipisahkan dari pendidikan agama. Sebab yang baik 
adalah yang dianggap baik oleh agama dan yang buruk adalah 
yang dianggap buruk oleh agama. Sehingga nilai-nilai akhlak 
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(perilaku), keutamaan-keutamaan akhlak dalam masyarakat 
Islam adalah akhlak dan keutamaan yang diajarkan oleh agama. 
Dan seorang Muslim tidak sempurna agamanya sehingga 
akhlaknya menjadi baik. 

Sekolah beserta keluarga memegang peranan penting sekali 
dalam pendidikan akhlak untuk anak-anak sebagai institusi 
yang mula-mula sekali berinteraksi dengannya. Oleh karena 
itu, keluarga harus mengambil porsi yang banyak tentang 
pendidikan akhlak ini. Mengajar mereka berakhlak mulia sesuai 
dengan yang diajarkan Islam, seperti kebenaran, kejujuran, 
keikhlasan, kesabaran, kasih sayang, cinta kebaikan, pemurah, 
berani dan lain-lainnya. Orang tua juga harus mengajarkan nilai-
nilai dan manfaat atau hikmah berpegang teguh pada akhlak di 
dalam kehidupan, dan membiasakan mereka berpegang kepada 
akhlak yang mulia sejak kecil. 

Di antara dalil yang digunakan pendidik Islam tentang 
pentingnya pendidikan akhlak dan pentingnya peranan 
keluarga dalam hal itu adalah Hadits yang diriwayatkan 
oleh Imam Bukhari, sehubungan dengan hal ini Nabi pernah 
bersabda: “Tidak ada pemberian seorang Bapak kepada anaknya 
yang melebihi dari akhlak yang baik”. Juga dalam hadits riwayat 
At-Turmudzi dan At-Tabrani, bahwa Rasulullah saw bersabda: 
”Jika seseorang mengajar anaknya, lebih baik baginya daripada 
ia bersedekah setiap hari setengah gantang kepada orang 
miskin”. Ada pula Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi 
dari Ibnu Abbas, ia berkata: Wahai Rasulullah: Engkau telah 
mengajar kami tentang hak orang tua terhadap anaknya. Maka 
apa pula hak anak terhadap orang tuanya. Beliau bersabda: 
“Bahwa engkau memberinya nama yang baik dan memperbaiki 
adabnya”. Juga ada Hadits riwayat Ibnu Majah, bahwa Nabi 
bersabda: “Muliakanlah anak-anakmu dan perbaikilah adab 
mereka”. 
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Sedangkan metode penanaman akhlak  kepada anak dalam 
keluarga dapat menggunakan cara-cara sebagai berikut:

1. Memberi contoh yang baik bagi anak-anaknya dalam 
berpegang teguh kepada akhlak yang mulia. Sebab orang 
tua yang tidak berhasil menguasai dirinya, tentulah 
tidak akan sanggup meyakinkan anak-anaknya untuk 
memegang akhlak yang diajarkannya. 

2. Menyediakan bagi anak-anaknya peluang-peluang dan 
suasana praktis di mana mereka dapat memperaktekkan 
akhlak yang diterima dari orang tuanya. 

3. Memberi tanggungjawab yang sesuai kepada anak-
anaknya, supaya mereka merasa bebas memilih dalam 
tindak tanduknya.

4. Menunjukkan bahwa keluarga selalu mengawasi mereka 
dengan sadar dan bijaksana.

5. Menjaga mereka dari teman-teman yang menyeleweng 
dan tempat-tempat kerusakan.

Untuk membangun sistem pendidikan yang mengintegrasi-
kan pendidikan imtak dan iptek dalam sistem pendidikan 
nasional kita, kita harus melihat kembali aspek-aspek pen-
didikan kita, terutama berkaitan dengan empat hal berikut ini, 
yaitu:

1. Filsafat dan Orientasi Pendidikan (termasuk di dalamnya 
filsafat manusia).

2. Tujuan Pendidikan.
3. Filsafat Ilmu Pengetahuan (Epistemologi).
4. Pendekatan dan Metode Pembelajaran.

Dalam filsafat pendidikan konvensional, pendidikan 
dipahami sebagai proses mengalihkan kebudayaan dari satu 
generasi ke generasi lain. Filsafat pendidikan semacam ini 
mengandung banyak kelemahan. Selain dapat timbul degradasi 
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(penurunan kualitas pendidikan) setiap saat, pendidikan 
cenderung dipahami sebagai transfer of knowledge semata dengan 
hanya menyentuh satu aspek saja, aspek kognitif dan kecerdasan 
intelektual (IQ) semata dengan mengabaikan kecerdasan emosi 
(EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ) peserta didik. Dengan filosofi 
seperti itu, peserta didik sering diperlakukan sebagai makhluk 
tidak berkesadaran. Akibatnya, pendidikan tidak berhasil 
melaksanakan fungsi dasarnya sebagai wahana pemberdayaan 
manusia dan peningkatan harkat dan martabat manusia dalam 
arti yang sebenar-benarnya.

Berbicara masalah filsafat pendidikan, mau tidak mau kita 
harus membicarakan pula tentang filsafat manusia. Soalnya, 
proses pendidikan itu dilakukan oleh manusia dan untuk 
manusia pula. Pendeknya, pendidikan melibatkan manusia 
baik sebagai subjek maupun objek sekaligus. Tanpa mengenal 
siapa manusia itu sebenarnya, proses pendidikan, akan selalu 
menemui kegagalan seperti yang selama ini terjadi.

Manusia, dalam pandangan Islam, adalah puncak dari 
ciptaan tuhan (Q.S. At-Thiin : 4), mahluk yang dimuliakan oleh 
Allah Swt dan dilebihkan dibanding mahluk lain (Q.S. Al-Isra 
: 70), merupakan mahluk yang dipercaya oleh Tuhan sebagai 
Khalifah di muka bumi (Q.S. Al-Baqarah : 30, shad :36), manusia 
dibekali oleh Allah potensi-potensi baik berupa panca indera, 
akal pikiran (rasio), hati (Qalb), dan sanubari (Q.S. As-Sajadh : 
9). Dengan demikian, manusia adalah mahluk rasional dan 
emosional, makhluk jasmani dan rohani sekaligus.

Bertolak dari filsafat manusia ini, maka pendidikan tidak 
lain harus dipahami sebagai ikhtiar manusia yang dilakukan 
secara sadar untuk menumbuhkan potensi-potensi baik 
yang dimiliki manusia sehingga ia mampu dan sanggup 
mempertanggungjawabkan eksistensi dan kehadirannya di 
muka bumi. Dalam perspektif ini, adalah pendidikan manusia 
seutuhnya, dan harus diarahkan pada pembentukan kesadaran 
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dan kepribadian manusia. Disinilah nilai-nilai budaya dan 
agama, imtak dan akhlaqul al-Karimah dapat ditanamkan, 
sehingga pendidikan  selain berisi transfer ilmu, juga bermakna 
transformasi nilai-nilai budaya dan agama (imtak).

Lalu, apa tujuan pendidikan itu? Dalam pandangan Islam, 
tujuan pendidikan tidak berbeda dengan tujuan hidup itu 
sendiri, yaitu beribadah kepada Allah SWT (Q.S. Al-Dzariyat: 
56). Dengan kata lain, pendidikan harus menciptakan pribadi-
pribadi muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT 
yang dapat mengantar manusia meraih kebahagiaan dalam 
kehidupan dunia dan akhirat. Pendidikan Islam berorientasi 
pada penciptaan ilmuan (ulama) yang takut bercampur kagum 
kepada kebesaran Allah SWT (Q.S. Fathir : 28), dan berorientasi 
pada penciptaan intelektual dengan kualifikasi sebagai Ulul 
Albab yang dapat mengembangkan kualitas pikir dan kualitas 
dzikir (imtaq dan iptek) sekaligus (Q.S. Ali Imran: 191-193).

Proses integrasi imtak dan iptek harus pula dilakukan 
dalam tataran atau ranah metafisika keilmuan, khususnya 
menyangkut ontologi dan epistemologi ilmu. Ontologi ilmu 
menjelaskan apa yang dapat diketahui manusia, sedang 
epistemologi menjelaskan bagaimana manusia memperoleh 
pengetahuan itu dan dari mana sumbernya.  Dikotomi keilmuan 
yang terjadi selama ini sesungguhnya bermula dari sini. Untuk 
itu integrasi imtak dan iptek, harus pula dimulai dari sini. Ini 
berarti, kita harus membongkar filsafat ilmu sekuler yang 
selama ini dianut. Kita harus membangun epistemologi islami 
yang bersifat integralistik yang menegaskan kesatuan ilmu dan 
kesatuan imtak dan iptek dilihat dari sumbernya, yaitu Allah 
SWT seperti banyak digagas oleh tokoh-tokoh pendidikan Islam 
kontemporer semacam Ismail Raji al-Faruqi, Prof. Naquib al 
Attas, Sayyed Hossein Nasr, dan belakangan Osman Bakar. 

Selain pada aspek filsafat, orientasi, tujuan, dan epis-
temologi pendidikan, integrasi imtak dan iptek itu perlu 
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dilakukan dengan metode pembelajaran yang tepat. Pendidikan 
imtak pada akhirnya harus berbicara tentang pendidikan agama 
(Islam) di berbagai sekolah maupun perguruan tinggi. Untuk 
mendukung integrasi pendidikan imtak dan iptek dalam sistem 
pendidikan nasional kita, maka pendidikan agama Islam di 
semua jenjang pendidikan  harus dilakukan dengan pendekatan 
yang bersifat holistik, integralistik dan fungsional.

Dengan pendekatan holistik, Islam harus dipahami secara 
utuh, tidak parsial dan partikularistik. Pendidikan Islam dapat 
mengikuti pola Iman, Islam dan Ihsan, atau pola iman, ibadah 
dan akhlakul karimah, tanpa terpisah satu dengan yang lain, 
sehingga pendidikan Islam dan kajian Islam tidak hanya 
melahirkan dan memperkaya pemikiran dan wacana keislaman, 
tetapi sekaligus melahirkan kualitas moral (akhlaq al karimah) 
yang menjadi tujuan dari agama itu sendiri. Pendidikan Islam 
dengan pendekatan ini harus melahirkan budaya “berilmu 
amaliah dan beramal ilmiah”. Integrasi ilmu dan amal, imtak 
dan iptek haruslah menjadi ciri dan sekaligus nilai tambah dari 
pendidikan islam.

Dengan integralistik, pendidikan agama tidak boleh 
terpisah dan dipisahkan dari pendidikan sains dan teknologi. 
Pendidikan iptek tidak harus dikeluarkan dari pusat kesadaran 
keagamaan dan keislaman kita. Ini berarti, belajar sains tidak 
berkurang dan lebih rendah nilainya dari belajar agama. Belajar 
sains merupakan perintah Allah (Al -Quran), sama dan tidak 
berbeda dengan belajar agama itu sendiri. Penghormatan Islam 
yang selama ini hanya diberikan kepada ulama (pemuka agama) 
harus pula diberikan kepada kaum ilmuan (Scientist) dan 
intelektual.

Dengan fungsional, pendidikan agama harus berguna 
bagi kemaslahatan umat dan mampu menjawab tantangan dan 
pekembangan zaman demi kemuliaan Islam dan kaum muslim. 
Dalam perspektif Islam ilmu memang tidak untuk ilmu dan 
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pendidikan tidak untuk pendidikan semata. Pendidikan dan 
pengembangan ilmu dilakukan untuk kemaslahatan umat 
manusia yang seluas-luasnya dalam kerangka ibadah kepada 
Allah SWT.

Sementara dari segi metodologi, pendidikan dan pengajaran 
agama di semua jenjang pendidikan tersebut, tidak cukup 
dengan metode rasional dengan mengisi otak dan kecerdasan 
peserta didik semata, sementara jiwa dan spiritualitasnya 
dibiarkan kosong dan hampa. Pendidikan agama perlu 
dilakukan dengan memberikan penekanan pada aspek afektif 
melalui praktik dan pembiasaan atau pembudayaan, serta 
melalui pengalaman langsung dan keteladanan perilaku dan 
amal sholeh. Dalam tradisi intelektual Islam klasik, pada saat 
Islam mencapai puncak kejayaannya, aspek pemikiran teoritik 
(al aql al nazhari) tidak pernah dipisahkan dari aspek pengalaman 
praksis (al aql al amali) pemikiran teoritis bertugas mencari 
dan menemukan kebenaran, sedangkan pemikiran praksis 
bertugas mewujudkan kebenaran yang ditemukan dalam 
kehidupan nyata, sehingga tugas dan kerja intelektual pada 
hakekatnya tidak pernah terpisah dari realitas kehidupan umat 
dan bangsa. Dalam paradigma ini, ilmu dan pengembangan 
ilmu tidak pernah bebas nilai. Pengembangan iptek harus 
diberi nilai rabbani (nilai ketuhanan dan nilai imtak), sejalan 
dengan semangat wahyu pertama, iqra’ bismi rabbik. Ini 
berarti pengembangan iptek tidak boleh dilepaskan dari imtak. 
Pengembangan iptek harus dilakukan untuk kemaslahatan 
kemanusiaan yang sebesar-besarnya dan dilakukan dalam 
kerangka ibadah kepada Allah SWT.

D. Kesimpulan
1. Nilai-nilai yang seharusnya dibudayakan di lingkungan 

sekolah pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi 
tiga bagian, yaitu nilai yang terkait dengan hubungan 
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antar manusia (makhluk), dengan Khalik, dan dengan 
lingkungan atau alam. 

2. Nilai-nilai yang terkait dengan tiga hal tersebut dalam 
kenyataannya tidak bisa dibudayakan atau dikembangkan 
secara parsial, melainkan harus dibudayakan secara 
terintegrasi dengan Imtak dan Iptek dalam implementasi 
kurikulum sekolah. Proses pelaksanaannya tidak hanya 
dipandang sebagai upaya transfer pengetahuan tentang 
nilai akan tetapi harus merupakan satu kesatuan dalam 
pengembangan budaya sekolah yang lebih tercermin 
melalui perilaku sehari-hari.

3. Strategi yang paling penting dan harus menjadi pilihan 
utama dalam pembudayaan nilai-nilai adalah melalui 
contoh kongkrit  yang diberikan oleh setiap warga sekolah 
khususnya para guru, kepala sekolah, pegawai, dan 
termasuk siswa sendiri. Melalui upaya pembudayaan 
nilai-nilai dalam kehidupan keseharian di lingkungan 
sekolah, diharapkan siswa tidak hanya memahami nilai 
dari sisi konsepnya saja, akan tetapi mampu menghayati 
serta merasakan indahnya nilai-nilai tersebut, sehingga 
setiap nilai yang dikembangkan dapat terinternalisasi 
dalam kehidupan para siswa baik di lingkungan sekolah 
maupun di lingkungan masyarakat secara umum.

4. Terwujudnya nilai-nilai yang dikembangkan melalui 
implementasi kurikulum di sekolah akan sulit atau bahkan 
tidak mungkin dapat terlaksana secara berkelanjutan 
dalam konteks kehidupan yang lebih luas apabila tidak 
ada dukungan dari berbagai pihak yang terkait dengan 
kehidupan para siswa, seperti orang tua, masyarakat, dan 
pemerintah. Untuk itu komitmen membudayakan nilai 
yang diyakini sangat penting bagi kehidupan para siswa 
di masa yang akan datang tidak hanya perlu dimiliki oleh 
warga sekolah saja melainkan juga perlu dimiliki oleh 
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para orang tua, masyarakat, serta perhatian yang serius 
dari pemerintah.

E.   Implikasi
1. Implikasi terhadap Pendidikan Umum adalah bahwa 

pembudayaan nilai-nilai hendaknya memadukan secara 
sinergis dan integral muatan imtak dan iptek berbasis 
nilai-nilai yang terkait dengan hubungan antar manusia 
(makhluk), dengan Khalik, dan dengan lingkungan atau 
alam, baik dalam kurikulum tertulis maupun hidden 
curriculum di sekolah.

2. Strategi pembudayaan nilai yang terkait dengan 
hubungan antar manusia (makhluk), dengan Khalik, 
dan dengan lingkungan atau alam di sekolah hendaknya 
mengedepankan contoh kongkrit.
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7
Posisi Pendidikan Kewarganegaraan 

dalam Membentuk Warganegara 
Demokratis  

Sarbaini7,  

A. Latar Belakang
Konsepsi warga negara dan kewarganegaraan dalam 

suatu negara, akan menggambarkan apa sebenarnya nilai-nilai 
ideologis yang dianut negara, termasuk gambaran terhadap 
sosok warga negara yang diinginkan (citizenship ideal). Dalam 
negara Indonesia yang mendasarkan diri pada nilai-nilai 
Pancasila sangat dikehendaki, bilamana konsep dan sosok 
warga negara hendaknya merupakan manifestasi dari nilai-nilai 
Pancasila, sedikitnya jabaran dari nilai-nilai Pancasila.

Selama ini diakui bahwa konsep dan sosok warga negara 
dan kewarganegaraan memang referensinya dari Barat, karena 
orisinalnya istilah “citizenship” memang berasal dari  Barat, 
khususnya Yunani. Istilah citizen asal mulanya berkaitan 
dengan ‘city’ (kota), yang dikembangkan dari kata dalam 
bahasa Anglo-Norman “citezein”, dan dalam bahasa Perancis 
“citoyen”. Kata itu berasal dari kata Latin, “civitas”, artinya 
orang yang bersatu dalam kota atau masyarakat. Ide dan praktik 

7 Dr. Sarbaini, M.Pd, Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan, Ketua UPT MKU, Ketua Unit Mikroteaching, 
Universitas Lambung Mangkurat,   Banjarmasin, Kalimantan Selatan
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dari kewarganegaraan pertamakali secara teliti dilaksanakan 
oleh orang Yunani di ‘polis’ atau ‘negara-kota’. Polis adalah 
lokal dan kota dalam karakter sebagai nasional. Polis tidak 
unit pemerintahan, tetapi juga perkumpulan (Barker, 1960: 21) 
Dalam negara kota (polis), Aristotle (1960: 109) mengemukakan 
bahwa warga negara adalah manusia yang menikmati hak 
kebersamaan dalam jabatan  sengaja diadakan atau ditentukan 
berdasarkan hukum, untuk beberapa periode yang ditentukan 
atau tidak ditentukan. 

Masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah akan 
mengeksplorasi hal-hal yang berkaitan dengan konsep-konsep 
warga negara, kewarganegaraan, dimensi kewarganegaraan, 
kewarganegaraan merupakan elemen esensial dalam demokrasi, 
warga negara demokratis yang ideal, dan peran Pendidikan 
Kewarganegaraan, dalam membentuk warga negara yang 
demokratis, dan bagaimana peran itu dianalisis dari  Perspektif 
Pendidikan Umum.

B. Konsep Warga Negara
Warga negara adalah orang-orang sebagai bagian dari suatu 

penduduk yang menjadi unsur negara, dahulu biasa disebut 
hamba, atau kawula negara. Tetapi sekarang ini lazim disebut 
warga negara. Ini sesuai dengan kedudukannya sebagai orang 
merdeka. Ia bukan lagi hamba raja, melainkan peserta, anggota 
atau warga dari suatu negara. Peserta dari suatu persekutuan 
yang didirikan dengan kekuatan bersama, atas tanggungjawab 
bersama, untuk kepentingan bersama (Tim Penyusun Puslit 
IAIN Syarif Hidayatullah, 2000).

Warga negara dalam pengertian yang amat umum adalah 
anggota individu yang terdapat dalam masyarakat politik atau 
negara; dengan perluasan, seseorang yang memperlihatkan 
kesetiaan terhadap dan mungkin sah secara hukum menuntut 
perlindungan dari pemerintah suatu negara. Pengertian yang 
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lebih khusus dari istilah warga negara yang sesuai dengan makna 
asli dari katanya. Dalam republik-republik yang bebas dari masa 
klasik, istilah warga negara tidak hanya ditandai oleh penduduk 
suatu kota (kecil), tetapi bebas, warga dari negara, seperti dalam 
istilah Latin, “civitas”, dari kata “city” (Inggris) yang diperoleh, 
ditandai tidak hanya tingkat kota lokal, tetapi negara sebagai 
keseluruhan. www.oesel.ee/civics/school/defin.html, [7 Maret 
2009].

Menurut Mouffe (1995, 217), warga negara adalah anggota 
penuh dan setara dari masyarakat yang berpemerintahan seperti 
negara, seperti negara-nasional demokratis. Sedangkan menurut 
Undang-Undang No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan 
Republik Indonesia :

1. Pasal 1 ayat 1, warga negara suatu negara ditetapkan 
berdasarkan peraturan perundangan-undangan.

2. Pasal 2, yang menjadi warga negara Indonesia adalah 
orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang 
bangsa lain yang disyahkan dengan undang-undang 
sebagai warga negara. Sedangkan tentang orang-orang 
bangsa Indonesia asli, Menteri Hamid Awaludin (2006) 
menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “orang-orang 
Indonesia asli” adalah orang Indonesia yang menjadi 
Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak 
pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak 
sendiri. 

3. Warga negara Indonesia menurut pasal 4 adalah :
a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-

undangan dan/atau berdasarkan perjanjian pe merin-
tah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum 
UU no.12 tahun 2006 ini berlaku menjadi WNI;

b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari :
1) Seorang ayah WNI dan ibu WNI,
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2) Seorang ayah WNI dan ibu WNA,
3) Seorang ayah WNA dan ibu WNI,
4) Seorang ibu WNI, tetapi ayahnya tidak mempunyai 

kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya 
tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak 
tersebut.

c. Anak yang dilahirkan dalam tenggang waktu 300 
(tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dari 
perkawinan yang sah ayahnya WNI

d. Anak yang lahir dari di luar perkawinan sah dari:
1) Seorang ibu WNI,
2) Seorang ibu WNA yang diakui oleh seorang 

ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu 
dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 
(delapan belas) tahun atau belum kawin,

e. Anak yang lahir di wilayah negara RI yang pada waktu 
lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan 
ibunya.

f. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah 
negara RI selama ayah dan ibunya tidak diketahui,

g. Anak yang lahir di wilayah negara RI apabila ayah dan 
ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak 
diketahui keberadaannya, 

h. Anak yang dilahirkan di wilayah negara RI yang 
karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut 
dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada 
anakmyang bersangkutan.

i. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan 
permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah 
atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan 
sumpah atau menyatakan janji setia.



175

Endang Danial (2007) mengemukakan  bahwa kriteria 
mengenai warga negara Indonesia jelas sekali, baik dari ibu dan 
ayahnya dari warga negara Indonesia, yang lahir di Indonesia 
atau dari warga negara asing. 

Menurut UU No 12 tahun 2006 ini, sistem penerapan 
kewarganegaraan menganut kepada asas lus Sanguinis 
(Kewarganegaraan mengambil garis darah ayah) anak yang 
dilahirkan dari hasil perkawinan antara wanita WNI dengan 
WNA, otomatis mengikuti kewarganegaraan sang ayah. 
Memang, sasarannya adalah untuk melindungi anak-anak 
hasil perkawinan WNI dengan pria WNA, juga bagi anak-
anak yang lahir dan tinggal di luar negeri. Bagi sang istri yang 
berkewarganegaraan Indonesia, dalam undang-undang ini 
tidak bisa serta merta langsung mengikuti kewarganegaraan 
si suami, melainkan diberi tenggang waktu selama tiga tahun 
untuk menentukan pilihan status kwarganegaraannya. Selain, 
apabila istri memutuskan tetap menjadi WNI, atau selama 
masa tenggang 3 tahun itu, dia bisa menjadi sponsor izin tinggal 
suaminya di Indonesia. Bagian penting dari terbitnya undang-
undang ini adalah menetapkan kewarganegaraan berdasarkan 
tempat kelahiran (asas campuran antara lus Sanguinis dan Ius 
Soli). Juga mengakui kewarganegaraan ganda pada anak-anak 
hasil kawin campur dan anak yang lahir dan tinggal di luar 
negeri hingga usia 18 tahun. Itu artinya anak bisa diizinkan 
berkewarganegaraan ganda sampai usia 18 tahun ditambah 
tenggang waktu 3 tahun untuk persiapannya.

C. Konsep Kewarganegaraan
Istilah kewarganegaraan berbeda dengan warga negara, 

istilah kewarganegaraan merujuk kepada proses dan 
kondisi, sedangkan warga negara mengacu kepada fakta. 
Kewarganegaraan adalah anggota dalam sebuah komunitas 
politik (negara), dan dengannya membawa hak untuk 
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berpartisipasi dalam politik. Seseorang dengan keanggotaan 
tersebut disebut warga negara (htp;//id.wikipedia.org, 6 Maret 
2009).

Di beberapa negara, kewarganegaraan  adalah kondisi 
untuk menjadi warga negara, didasarkan pada tempat se-
seorang dilahirkan, yang disebut dengan kewarganegaraan 
“ius soli”. Di tempat lain, status dari warga negara ditentukan 
berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya, yang dikenal 
dengan kewarganegaraan “ius sanguinis”. Beberapa  negara 
menggunakan dasar-dasar dari asal kewarganegaraan. Selanjut-
nya sebagian negara demokrasi menentukan dengan prosedur-
prosedur legal melalui mana kewarganegaraan orang tanpa 
kelahiran dapat menjadi warga negara melalui naturalisasi. 
(Patrick, John. J , 2000, www.ericdigests.org, 7 Maret 2009).

Istilah kewarganegaraan sebenarnya dinyatakan sebagai 
‘sesuatu yang kuno yang ditata dalam komunitas manusia 
dalam kelompok-kelompok dan suku-suku pada wilayah-
wilayah spesifik yang mengembangkan kontrak-kontrak 
sosial yang bersifat elementer untuk kehidupan yang saling 
menguntungkan (Barbalet, 1988: 1).  Sedangkan Derek Heater 
(1990: 2 ), menyatakan bahwa kewarganegaraan menghendaki 
kemampuan untuk berpikir abstrak dan canggih dalam tingkat 
tertentu. 

Kewarganegaraan sebagai suatu istilah ternyata berada 
dalam lingkaran teori kontrak sosial, karena dengan terpenuhi 
prasyarat kewarganegaraan dalam suatu negara, maka 
terbawalah besertanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban 
(www.wikipedia, the free encyclopedia, 6 Maret 2009). Ke-
wajiban-kewajiban yang secara legal dapat dilaksanakan dari 
kewarganegaraan bervariasi tergantung dari suatu negara, dan 
mungkin mencakup hal-hal berikut (Patrick John.J, 2000) :

•	 paying taxes (although tourists and illegal aliens also pay 
some taxes such as sales taxes,etc) 
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•	 serving on a jury 
•	 Voting 
•	 serving in the country’s armed forces when called upon 

(in the US even illegal immigrants must serve in case of a 
draft.

•	 obeying the criminal laws enacted by one’s government, 
even while abroad. 

•	 demonstrating commitment and loyalty to the political 
community and state

•	 constructively criticizing the conditions of political and 
civic life

•	 participating to improve the quality of political and civic 
life 

•	 respecting the rights of others 
•	 defending one’s own rights and the rights of others against 

those who would abuse them 

Konsep dari kewarganegaraan akan mendapat dua 
tantangan (Dominique Leydet, 2006) yang luas bagi kaum teorisi 
untuk menguji kembali konsep dari kewarganegaraan. Pertama, 
dibutuhkan pengakuan terhadap keragaman internal dari 
demokrasi-demokrasi liberal zaman sekarang. Kedua, tekanan-
tekanan yang dibuat oleh globalisasi atas wilayah kedaulatan 
negara. 

Keragaman internal dari demokrasi-demokrasi liberal 
kontemporer membutuhkan pengakuan atas dimensi baru 
dari kewarganegaraan dan dari kritisi kaum feminist. Konsep 
kewarganegaraan tidak lagi hanya berkutat pada dimensi legal 
dan politik saja, tapi merambah pada dimensi yang baru, yakni 
dimensi identitas. Sedangkan yang membutuhkan pengakuan 
datang dari kritisi kaum feminist, bahwa terjadinya pemisahan 
antara wilayah publik dan privat terhadap kaum perempuan, 
status perempuan dalam dimensi kewarganegaraan cendrung 
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dimarginalisasi, yakni dimensi legal dan politik (Dominique 
Leydet, 2006).

Keragaman internal ini membawa implikasi-implikasi 
pluralime sosial dan kultural terhadap konsepsi kewar-
ganegaraan, yaitu pertama, akankah mereka diakui, lebih dari 
pada itu, jika demikian, apakah pengakuan mempengaruhi 
peran pokok kewarganegaraan dalam memperkuat kohesi 
sosial? Kedua, bagaimana kita memahami hubungan antara 
kewarganegaraan dan kebangsaan dalam kondisi-kondisi 
pluralisme? Pada akhirnya akan memunculkan tantangan 
berupa rekonsepsi kewarganegaraan, berupa konsepsi ke-
warganegaraan yang bersifat berbeda-berbeda dan beragam 
(pluralism citizenship), atau universal (universalist citizenship), 
atau kewarganegaraan berbasis nasional (nationality citizenship) 
atau postnasional (postnationality citizenship).

Sedangkan tekanan-tekanan yang dibuat oleh globalisasi 
atas wilayah kedaulatan negara adalah tantangan bagi konsep 
kewarganegaraan dan batas wilayah negara. Karena ide bahwa 
kontek kebutuhan kewarganegaraan adalah kedaulatan wilayah 
negara, namun sekarang, apakah hak negara menentukan 
siapa yang diterima sebagai anggota atau menyatakan  bahwa 
kewarganegaraan dapat diartikan melampaui batas-batas 
negara-bangsa. Sehingga pada gilirannya akan muncul konsep 
kewarganegaraan transnasional (transnational citizenship), ke-
war ga negaraan supranational (supranational citizenship), ke-
warga negaraan kehormatan (honorary citizenship).

D. Dimensi Kewarganegaraan
Konsep kewarganegaraan terdiri dari tiga elemen utama 

atau dimensi (Cohen 1999; Kymlicka and Norman 2000; Carens 
2000). Pertama, adalah kewarganegaraan sebagai status legal, 
yang didefinisikan sebagai hak-hak sipil, politik dan sosial. Di 
sini warga negara adalah orang yang secara legal bebas untuk 
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bertindak sesuai dengan hukum dan mempunyai hak untuk 
menuntut perlindungan hukum. Ini bukan berarti bahwa warga 
negara merupakan bagian dari formulasi hukum, atau yang 
menghendaki bahwa hak-hak menjadi seragam antara para 
warga negara. Kedua, menganggap para warga negara secara 
khusus sebagai agen-agen politik, yang secara aktif berpartisipasi 
dalam institusi-institusi politik masyarakat. Ketiga, mengacu 
pada kewarganegaraan sebagai anggota dari masyarakat politik 
yang dilengkapi oleh sumber identitas yang berbeda. 

Dalam berbagai hal, dimensi identitas adalah paling 
sedikit diungkap dari ketiga dimensi.  Para penulis cendrung 
memasukkannya ke dalam dimensi-dimensi yang berbeda  
dengan identitas, antara individual dan kolektif, dan integrasi 
sosial. Hal demikian tidak dapat dielakkan, karena perasaan 
subjektif warga negara, kadangkala disebut dimensi “psikologis” 
dari warga negara  (Carens 2000: 166), karena itu diperlukan 
kekuatan yang mempengaruhi identitas kolektif masyarakat 
politik. Jika para warga negara memperlihatkan perasaan 
memiliki yang cukup sehat dan kuat terhadap masyarakat 
politik yang sama, maka kohesi sosial jelas akan kuat. Namun 
demikian, karena banyak faktor lain yang dapat menghalangi 
atau mendorongnya, integrasi sosial akan dilihat sebagai tujuan 
atau sebagai masalah penting, bahwa tujuan kewarganegaraan 
adalah untuk mencapai, sebagai satu elemennya adalah satu 
ujian penting untuk berbagai konsep dari kewarganegaraan 
adalah apakah ya atau tidak dapat dikatakan berkontribusi 
untuk integrasi sosial.

Hubungan antara tiga dimensi kewarganegaraan adalah 
kompleks; hak-hak warga negara akan dinikmati sebagian, 
ditetapkan dalam jajaran dari kegiatan-kegiatan politik yang 
ada, sementara menjelaskan bagaimana kewarganegaraan 
dapat menjadi sumber dari identitas dengan memperkuat 
perasaannya untuk “self-respect” (Rawls 1972: 544). Identitas 
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warga negara yang kuat dapat memotivasi warganegara  sendiri 
untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik 
masyarakatnya. Perbedaan kelompok-kelompok dalam negara 
tidak membuat perasaan yang sama  terhadap identitas ke arah 
masyarakat atau komunitas politik ‘mereka‘’ yang dapat menjadi 
alasan untuk dibantah dalam alokasi-alokasi hak-hak yang 
disepakati atau berbeda  (Carens 2000: 168–173). 

E. Kewarganegaraan merupakan Elemen Esensial 
dalam Demokrasi
Konsep kewarganegaraan adalah kunci pemahaman dari 

apa demokrasi dan bagaimana bekerjanya. Kewarganegaraan 
adalah hubungan sosial dan hukum antara individu-in di-
vi du dengan komunitas politik demokratis mereka. Sta-
tus dari kewarganegaraan meminta tanggung jawab-
tanggungjawab dan kewajiban-kewajiban yang amat penting 
yang harus dipenuhi; jika tidak, secara tidak demokratis adalah 
cacat. Kewajiban-kewajiban dari kewarganegaraan yang 
bertanggungjawab meliputi membayar pajak-pajak, memenuhi 
wajib militer jika dipanggil, mematuhi hukum-hukum 
yang dibuat oleh lembaga perwakilan dalam pemerintahan, 
menunjukkan komitmen dan loyalitas kepada komunitas 
politik demokratis dan negara, mengkritisi secara konstruktif 
kehidupan politik dan kewarganegaraan, dan berpartisipasi 
meningkatkan kualitas kehidupan politik dan kewarganegaraan. 
Tanggungjawab-tanggungjawab dari kewarganegaraan juga 
menyangkut tindakan terbatas terhadap kesenjangan antara 
hal-hal ideal dengan realitas-realitas. Sebagai contoh, standar 
yang tertinggi untuk pemerintahan yang baik dalam konstitusi 
demokrasi liberal adalah (1) jaminan dan perlindungan yang 
sama terhadap hak-hak untuk semua orang dalam negara, dan 
(2) pemerintahan melalui persetujuan yang diperintah. Para 
warga negara memiliki tanggung jawab untuk mengakui dan 
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menanggulangi kontradiksi-kontradiksi dari hal-hal yang ideal 
tentang kesamaan hak-hak untuk semua warga negara, seperti 
penolakan terhadap ketidakadilan terhadap orang-orang atau 
kelompok-kelompok tertentu atau perlakukan yang tidak adil 
dalam lembaga-lembaga pengadilan. (Galston 1995: 48).

Jika para warga negara dari negara demokrasi akan 
memiliki jaminan untuk hak-hak mereka, mereka harus 
melaksanakan tanggung jawab untuk mereka. Pertama, 
mereka harus menghormati hak-hak orang lain. Kedua, mereka 
harus melakukan tindakan untuk membela hak-hak mereka 
sendiri dan hak-hak orang lain terhadap seseorang yang akan 
melakukan kekerasan terhadap mereka. Ketiga, mereka harus 
menggunakan hak-hak mereka agar membuat demokrasi 
berjalan. Hak-hak untuk memilih,  berbicara secara bebas 
terhadap isu-isu publik, dan berpartisipasi dalam organisasi-
organisasi swadaya, sebagai contoh, kecil dan kurang berartinya 
dalam kehidupan politik dan kewarganegaraan, kecuali para 
warga negara secara teratur dan efektif menggunakannya.

Sekarang, negara-bangsa demokratis adalah hanya agen-
agen yang dapat dipercaya untuk melaksanakan hak-hak warga 
negara mereka dan untuk menggunakan tanggungjawab-
tanggungjawab warga negara mereka. Kewarganegaraan adalah 
institusi mendasar yang menghubungkan hak-hak yang dibawa 
individu dengan agen-agen pelindung dari negara. Makna 
‘civic’ (yang bersifat kewarganegaraan) dari negara memberikan 
saluran-saluran utama melalui mana para individu dapat 
berpartisipasi seara politik dan berbagi dengan pemerintahan 
(Klusmeyer 1996:  97).  

F. Warga Negara Demokratis yang Ideal
Menurut Udin S.Winataputra capaian dari warga negara 

yang demokratis berakhir pada gagasan mengenai “The Ideal 
Democratic Citizen” (CCE,1999). Warga negara demokratis yang 
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ideal digambarkan sebagai “informed and reasoned decision maker” 
yang “competent, confident, and committed”, secara diagramatik 
digambarkan sebagai berikut                                                        

Diagram “The Ideal Democratic Citizen”
Dimodifikasi dari Udin S. Winataputra (2001)

Warga negara yang ideal demokratis seyogyanya tampil 
sebagai warga negara “pengambil keputusan yang cerdas dan 
bernalar”, untuk diperlukan pengetahuan (civic knowledge) 
tentang warga negara,  kepercayaan (civic beliefs)  berupa 
kebajikan (civic virtue) warga negara, dan keterampilan par-
tisipasi (civic participation ) sebagai warga negara. Saling 
penetrasi antara ketiga kluster kemampuan tersebut akan 
menghasilkan tumbuhnya warga negara yang berkemampuan 
(competent), berkeyakinan diri (confident), dan kesediaan untuk 
berbakti dan mengabdikan diri (commitment). Selanjutnya untuk 
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masing-masing kluster kemampuan tersebut kemudian dirinci 
sebagai berikut ( CCE, 1999, dalam Udin S Winataputra, 2000) :

1. Pengetahuan: Muatan dari Pendidikan Kewarganegaraan
•	 Mengapa kita membutuhan pemerintahan?
•	  Tujuan dari pemerintahan
•	  Prinsip-prinsip Konstitusional
•	  Struktur Pemerintahan
•	 Konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan nilai-nilai yang 

melandasi sistem politik, misalnya Otoritas, keadilan, 
keragaman, Rule of Law

•	 Hak-hak individu (pribadi, politik, ekonomi)
•	 Tanggung-tanggung jawab warga negara
•	 Peran warga negara dalam demokrasi
•	 Bagaimana warga negara berpartisipasi dalam 

keputusan-keputusan masyarakat
2. Keterampilan-keterampilan :Apa yang dibutuhkan 

warga negara untuk dapat berpartisipasi secara efektif. 
•	 Keterampilan berpikir kritis; mengumpulkan dan 

menilai informasi, mengklarifikasi dan mem prioritas-
kan, mengidentifikasi dan menilai konsekuensi-
konsekuensi, menilai dan merefleksi.

•	 Keterampilan partisipasi; komunikasi, negosiasi, 
kerjasama, mengelola konflik secara damai dan adil, 
mencapai konsensus.

3. Sikap-sikap dan keyakinan-keyakinan: Karakter atau 
Disposisi dari warga negara
•	 Karakter pribadi; tanggung jawab moral, disiplin diri, 

menghormati harga diri dan keragaman individu dari 
pendapat yang diberikan (empati)

•	 Karakter publik; menghormati hukum, kesediaan 
untuk berpartisipasi dalam kejadian-kejadian 
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publik, komitmen dengan peraturan dari mayoritas 
dengan menghormati hak-hak minoritas, komitmen 
terhadap keseimbangan antara kepentingan pribadi 
dan kesejahteraan umum. Kesediaan untuk  mencari 
perubahan dari hukum-hukum yang tidak adil ke 
bentuk yang damai dan legal.

4. Watak Kewarganegaraan : kesopanan, menghargai hak-
hak individu lain, menghargai hukum, kejujuran, Berpikir 
terbuka, Berpikir kritis, Negosiasi dan Kompromi, 
ketekunan, keharuan, patriotisme, keteguhan hati, 
toleransi terhadap ambiguitas.

Berdasarkan hal demikian, pendidikan kewarganegaraan 
sebagai suatu bidang kajian ilmiah dan sistem pembelajaran 
adalah didasarkan pada kerangka pendidikan yang bertolak 
dari, dikembangkan dengan kerangka, dan bermuara pada 
perwujudan cita-cita, nilai, prinsip, dan praksis demo krasi 
konstitusional negara yang bersangkutan, dengan menitik-
beratkan pada pengembangan warga negara yang mampu 
dan terbiasa mengambil keputusan cerdas dan bernalar, yakni 
competent, confident, dan commitmen (Udin S Winataputra, 2002).

G.  Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam 
Membentuk Warga Negara yang Demokratis 
menurut Perspektif Pendidikan Umum
Konsep dari kewarganegaraan adalah kunci untuk 

memahami apa demokrasi dan bagaimana demokrasi bekerja. 
Jadi para siswa dilibatkan dalam pendidikan mengenai nilai-
nilai, pengetahuan, sikap dan keterampilan demokrasi yang 
dibutuhkan untuk mengetahui apa itu kewarganegaraan, 
bagaimana ia mendapatkan atau kehilangan kewarganegaraan 
dalam berbagai sistem politik, apa hak-hak, tanggungjawab-
tanggungjawab, dan kewajiban-kewajiban dibawanya, dan 
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bagaimana ia dihubungkan dengan dengan lembaga-lembaga 
dari negara-negara nasional tertentu, khususnya negara mereka 
sendiri.

Tetapi para siswa membutuhkan gerakan yang melampaui 
pemahaman konseptual untuk pengalaman-pengalaman 
belajar bahwa mengembangkan keterampilan-keterampilan 
dan disposisi untuk menggunakan hak-hak dan membawa 
tanggungjawab-tanggungjawab dan kewajiban-kewajiban dari 
kewarganegaraan dalam demokrasi. Tiga tipe dari keterampilan 
partisipatori dalam interaksi, pemantauan, dan mempengaruhi. 
Interaksi menyinggung keterampilan-keterampilan dari ko-
muni  kasi dan kerja sama dalam kehidupan politik dan civic. 
Pemantauan menyangkut ketrampilan-keterampilan yang 
dibutuhkan untuk merekam kerja dari para pemimpin po-
litik dan lembaga-lembaga pemerintah. Mempengaruhi 
mengacu keterampilan-keterampilan yang digunakan untuk 
mempengaruhi produk-produk dari kehidupan politik dan civic, 
seperti resolusi terhadap isu-isu publik. Contoh dari disposisi 
civic adalah ciri-ciri dari karakter seperti kesopanan, keramahan 
bergaul, kejujuran, pengendalian diri, toleransi, kepercayaan, 
keharuan, kesadaran terhadap kewajiban, kesadaran terhadap 
kemanjuran, kapasitas untuk kerjasama, kesetiaan, keteguhan 
hati, penghormatan untuk  keberhargaan dan kemartabatan 
setiap orang, dan peduli terhadap masyarakat yang baik 
(Center for Civic Education 1994; NAEP Civics Consensus 
Project 1996).  Keterampilan-keterampilan partisipatori dan 
disposisi civic dibutuhkan untuk warga negara yang efektif dan 
bertanggungjawab dalam demokrasi yang dapat dikembangkan 
melalui bentuk-bentuk pengalaman belajar  (Conrad & Hedin 
1991; Niemi & Chapman 1999):  

•	 Partisipasi siswa dalam organisasi-organisasi siswa yang 
dilakukan secara demokratis 
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•	 Sekolah berbasis layanan masyarakat yang dihubungkan 
secara sistematis dengan kurikulum sekolah dan pengajar 
di kelas.

•	 Aktifitas-aktifitas belajar kooperatif di mana kelompok-
kelompok siswa berkerjasama untuk mengejar tujuan 
bersama, seperti menyelidiki isu-isu publik atau meres-
pon problem-problem masyarakat

Pendidikan kewarganegaraan (civic education dan citizenship 
education) dianggap sebagai pembelajaran demokrasi di sekolah 
dan di masyarakat (Endang Danial, 2007). Oleh karena itu 
dilakukan berbagai upaya, dan inovasi pembelajaran dari masa 
ke masa, mulai dari gagasan, konseptual, kurikulum sampai 
pada tatanan operasional pendidikan di sekolah. Murray Print 
(1999; 11, dalam Endang Danial, 2007: 18) :

   .....civic education is the study of government, constitutions, 
institution, the rule of law and the rights and responbilities 
of citizens. For others, civics is called citizenship education 
and emphasizes the processes of democracy, active citizen 
participation and the engagement of people in a civil society. For 
many, the study of civic education include learning related to the 
institution and systems involve in goverment, political heritage, 
democratic processes, right and respoblities of citizens, public 
administration and  yudicial system.

Selain itu menurut Murray Print (1999), pembentukan 
warga negara yang memiliki keadaban demokratis dan 
demokratis keadaban paling mungkin dilakukan secara efektif 
hanya melalui pendidikan kewargaan (civic education). 

Menurut Udin S Winataputra (2000) secara substantif dan 
pedagogis, program civic education dirancang sebagai wahana 
Pendidikan Umum yang bertujuan untuk memfasilitasi 
mahasiswa agar dapat memgembangkan dirinya menjadi warga 
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negara yang cerdas, bertanggungjawab, dan berkeadaban atau 
“smart and good citizens”.

Menurut Endang Sumantri (2008: 34) yang amat lebih 
penting adalah bahwa pendidikan kewarganegaraan mem-
perlihatkan potensi yang kuat untuk mengembangkan secara 
lengkap baik fisik maupun mental manusia dan mendorong 
pengembangan keterampilan-keterampilan, pengetahuan dan 
perilaku yang akan memungkin mereka untuk meningkatkan 
kondisi-kondisi kehidupan mereka. Tujuan yang diharapkan 
dari pendidikan kewarganegaraan sekarang akan  menerima 
oleh posisi-posisi ideologis, religius dan kultural sebagai 
elemen-elemen esensial dalam tujuan-tujuan pendidikan ke-
warganegaraan. Hal demikian diperkuat oleh pendapat Barret 
(1980) tentang ideologi, Kohlberg (1986) tentang religi, dan 
Giroux Krech, Crutchfield & Ballachey (1962) tentang kultur 
(dalam Endang Sumantri, 2008).

Pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif Pendidikan 
Umum, nampaknya sejalan. Jika dicermati pendapat Udin 
S Winataputra (2000) dan Endang Sumantri (2008), bahwa 
Pendidikan Kewarganegaraan baik sebagai program, proses, 
fase dan produk memadukan secara integral aspek pengetahuan, 
sikap, keterampilan, fisik dan mental, individu dan kolektif 
dalam perilaku untuk menjadi warga negara yang demokratis, 
sekaligus menjadi warga negara yang baik. Dengan demikian 
Pendidikan Kewarganegaraan dalam perspektif Pendidikan 
Umum adalah :

•	 bentuk Program Pendidikan Umum yang bertujuan 
me  ngembangkan kepribadian dan mengembangkan 
nilai-nilai kewargaan yang demokratis berkeadaban di 
persekolahan dengan implementasi pembelajaran me-
lalui sejumlah mata pelajaran umum (dasar) atau mata 
kuliah dasar umum yang harus ditempuh siswa atau 
mahasiswa. 
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•	 bentuk Proses Pendidikan Umum, karena memuat 
cara memadukan secara integratif pemahaman tentang 
kehidupan demokrasi dengan aspek kehidupan lain dan 
realitas. 

•	 bentuk produk Pendidikan Umum, karena menyiapkan 
peserta didik untuk kehidupan yang penuh dan me-
muaskan sebagai anggota keluarga, pekerja, warga 
negara yang bertanggungjawab dan integral, dan menjadi 
manusia dengan tujuan tertentu, atau mengembangkan 
keseluruhan kepribadian seseorang dalam kaitannya 
dengan masyarakat lingkungan hidupnya.

H.    Kesimpulan
1. Warga negara adalah anggota individu dalam masyarakat 

politik atau negara, setia, sah secara hukum, dengan 
kedudukan sebagai anggota penuh, setara, merdeka, 
subjek  atau warga. Warga negara Indonesia adalah orang-
orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain 
yang disyahkan dengan undang-undang sebagai warga 
negara.

2. Kewarganegaraan  adalah kondisi untuk menjadi warga 
negara, didasarkan ius soli, ius sanguinis, dan naturalisasi, 
berada dalam lingkup teori kontrak sosial, dengan 
terpenuhi prasyarat kewarganegaraan, maka terbawalah 
besertanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban, yang 
secara legal pelaksanaannya bervariasi tergantung dari 
suatu negara.

3. Konsep kewarganegaraan mendapat dua tantangan, 
keragaman internal dan tekanan globalisasi, berupa 
rekonsepsi kewarganegaraan, apakah kewarganegaraan 
yang bersifat berbeda-berbeda-beragam (pluralism 
citizen ship) atau universal (universalist citizenship), ke-
warga negaraan berbasis nasional (nationality citizen-



189

ship) atau postnasional (postnationality citizenship), 
kewarganegaraan transnasional (transnational citizenship), 
kewarganegaraan supranational (supranational citizen-
ship), kewarganegaraan kehormatan (honorary citizenship).

4. Dimensi kewarganegaraan terdiri dari tiga elemen utama, 
yakni sebagai status legal, agen-agen politik, anggota dari 
masyarakat politik yang dilengkapi oleh sumber identitas 
yang berbeda. 

5. Konsep kewarganegaraan adalah kunci pemahaman 
dari apa demokrasi dan bagaimana bekerjanya. Ke-
warganegaraan adalah hubungan sosial dan hukum 
antara individu-individu dengan komunitas politik 
demokratis mereka. Warga negara demokratis yang 
ideal digambarkan sebagai “informed and reasoned decision 
maker” yang “competent, confident, and committed”.

6. Pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif Pen-
didikan Umum, nampaknya sejalan, bahwa Pen didikan 
Kewarganegaraan baik sebagai program, proses, fase dan 
produk memadukan secara integral aspek pengetahuan, 
sikap, keterampilan, fisik dan mental, individu dan 
kolektif dalam perilaku untuk menjadi warga negara yang 
demokratis, sekaligus menjadi warga negara yang baik 
dan berkeadaban (Civilized Citizenship)
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8
Pendidikan Lingkungan Hidup dari 
Perspektif Pendidikan Umum/Nilai

Dinny Mardiana8,      

A. Latar Belakang
Saat ini Indonesia tengah menghadapi berbagai krisis, 

termasuk di antaranya krisis penurunan kualitas lingkungan 
hidup, khususnya yang bersifat antropogenik atau disebabkan 
oleh kegiatan manusia.  Penanggulangan yang dilakukan 
tidak sedikit yang bersifat ad hoc, tidak berkelanjutan, 
dan yang ditangani gejala dan akibatnya bukan sebabnya. 
Padahal kerusakan lingkungan hidup bersifat kumulatif dan 
menunjukkan peningkatan termasuk dampaknya.  Karenanya 
jika kebijakan lingkungan hidup dan perilaku masyarakat 
terhadap lingkungan hidup tidak berubah, ada bahaya, kita 
akan mengikuti sejarah negara purba Mesopotamia, Maya, dan 
Aztek yang punah, karena bencana lingkungan yang mereka 
buat sendiri (Soemarwoto, 2000: vii).

Selama ini telah terbukti bahwa pengelolaan lingkungan 
hidup berdasarkan pendekatan Atur Dan Awasi (ADA)  
dilengkapi UU yang telah diperberat pidananya, tidak mampu 
mengurangi tindak pidana terhadap lingkungan. Bahkan 

8 Dr. Dinny Mardiana, M.Si, Dosen matakuliah PLH, Ketua Lembaga 
Penjaminan Mutu, Universitas Islam Nusantara (UNINUS), Bandung, 
Jawa Barat
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kerjasama lokal, regional, juga global di tingkat; swadaya 
masyarakat, akademisi, dan birokrat sampai tingkat kepala 
Negara belum juga memberikan hasil yang memuaskan.  

Mata dunia berhasil dibuka oleh sebuah buku hasil karya 
Carlson berjudul Silent Spring yang menunjukkan fakta tentang 
lingkungan yang buruk dan mendorong terselenggaranya 
pertemuan lingkungan pada awal tahun 70an.  Usaha ini 
berlanjut, karena kondisi lingkungan yang terus memburuk dan 
mencapai puncaknya, dengan adanya pertemuan lingkungan 
dan pembangunan tingkat dunia di Rio de Janeiro pada tahun 
1992.  Earth Summit yang dihadiri 179 negara ini, merupakan 
tonggak sejarah, karena berhasil mempersatukan kepala 
negara, pejabat pemerintah, utusan dari berbagai badan PBB, 
organisasi internasional, dan organisasi non-pemerintah.  
Dalam pertemuan  ini disepakati perlunya komitmen dan 
kerja sama global seluruh negara di dunia untuk mewujudkan 
keberlanjutan perekonomian dan masyarakat yang berwawasan 
lingkungan. Hal ini dituangkan dalam dokumen yang 
dikenal sebagai Agenda 21 yang berisikan program menuju 
pembangunan  yang berkelanjutan untuk saat itu dan abad 21, 
yang ditindaklanjuti Indonesia dengan menyusun Agenda 
21 Indonesia sebagai bukti komitmennya (MenLH, 1997; 
Djajadiningrat, 2001: ix-xi; Soemarwoto, 2000:11-12). 

Dalam Agenda 21, Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) 
telah dijadikan satu prioritas yang harus ditindaklanjuti 
(MenLH, 1997) dalam usaha meningkatkan kualitas lingkungan 
hidup melalui pembentukan individu yang dapat mengelola 
lingkungan hidup secara berkelanjutan.  Sistem pengelolaan 
lingkungan yang efektif harus dapat mempengaruhi sikap dan 
perilaku manusia terhadap lingkungannya, dan itu akan berhasil 
jika dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah (Soemarwoto, 
2000: ix,7). Diyakini dan disepakati bahwa pendidikan 
merupakan satu-satunya wahana, yang dapat diharapkan untuk 
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menuntaskan pelbagai masalah dalam pengelolaan lingkungan 
hidup.

Kasus-kasus lingkungan yang terjadi di Indonesia me-
nunjukkan kecepatan penurunan kualitas lingkungan yang 
tidak seimbang dengan usaha pengelolaannya, baik melalui 
pembangunan berkelanjutan maupun PLH.  Program ini jelas 
tidak diperlukan lagi, kalau saja semua lapisan masyarakat 
paham, bagaimana seharusnya bersikap dalam mengelola 
lingkungan. Kondisi lingkungan yang cenderung makin mem-
buruk  memperlihatkan apa yang menjadi misi PLH masih 
menjadi sesuatu yang baru, sehingga efektivitasnya masih layak 
menjadi kajian.  Terlebih kegagalan kegiatan sejenis PLH harus 
sangat diwaspadai kalau masih menginginkan bumi yang sehat 
dan layak huni. 

Kecenderungan kualitas lingkungan hidup yang kelihatan-
nya makin menurun merupakan ancaman bagi kehidup-
an manusia. Satu jalan untuk menyelamatkannya, yaitu de-
ngan menyelenggarakan kegiatan PLH. Demikian pentingnya 
kegiatan ini, sehingga dalam Agenda 21 ada bab khusus yang 
membahas mengenai PLH.  PLH adalah satu cara yang sangat 
diharapkan dapat mengubah pola pikir dan pola tindak 
masyarakat, sehingga menjadikan aspek lingkungan sebagai 
satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam membuat 
keputusan termasuk pembangunan.  Dengan dana yang tidak 
sedikit PLH digulirkan untuk mengusung tujuan yang sangat 
tidak mudah tapi mulia itu.  Menurut pengalaman negara yang 
masyarakatnya sudah lebih ramah lingkungan, untuk mencapai 
tujuan PLH tersebut waktu yang diperlukan tidak kurang dari 
satu generasi. Seharusnya setelah sekian lama PLH digulirkan di 
negeri ini, jika program ini dikembangkan dengan baik, hasilnya 
sudah mulai dapat dirasakan saat ini.  

Kegiatan PLH yang akan dibahas dalam makalah ini adalah 
sebatas efektivitas penyelenggaraan PLH ditinjau dari perspektif 

Pendidikan Lingkungan Hidup dari Perspektif Pendidikan Umum/Nilai
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Pendidikan Umum/Nilai, dengan tujuan kajian adalah untuk 
menyoroti PLH dari sudut pandang Pendidikan Umum/Nilai. 

B. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Pendidikan 
Lingkungan Hidup

1. Tujuan PLH Tingkat Dunia
Di tingkat internasional Kesepakatan Belgrade Charter 

menjadi dasar terbentuknya tujuan PLH yang selanjutnya 
disepakati pada konferensi PBB pada tahun 1976. Pada 
konferensi itu disepakati tujuan PLH adalah sebagai berikut;

a. Mengembangkan kesadaran seluruh masyarakat dunia 
mengenai lingkungan dan isu dari sisi;  1) pengetahuan, 2) 
keterampilan, sikap, 3) motivasi, 4) komitmen;

b. Menyelesaikan masalah saat ini dan mencegah masalah 
baru secara individu atau kolektif. 

Pada konferensi UNESCO di Tbilisi Rusia pada tahun 
1977 disepakati dilaksanakannya pendidikan lingkungan 
hidup dan target yang harus dicapai meliputi aspek kesadaran, 
pengetahuan, sikap, keahlian, dan peran serta (Braus, 1995:1).

2. Kebijakan Umum Pendidikan Lingkungan Hidup Di 
Indonesia
Di tingkat nasional kebijakan umum pendidikan 

lingkungan hidup terdiri atas beberapa hal, yaitu (www.menlh.
go.id/pendidikanlh):

a. Kelembagaan pendidikan lingkungan hidup menjadi 
wadah/sarana menciptakan perubahan perilaku manusia 
yang berbudaya lingkungan
Selama ini pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup 

di lapangan masih banyak mengahadapi berbagai hambatan. 
Salah satu hambatan yang dirasakan sangat krusial adalah 
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belum optimalnya kelembagaan pendidikan lingkungan 
hidup di Indonesia sebagai wadah yang ideal dan efektif 
dalam mendorong keberhasilan pelaksanaan pendidikan 
lingkungan hidup di lapangan. Kelembagaan pendidikan 
lingkungan hidup yang ideal dan efektif tersebut, perlu 
memperhatikan berbagai aspek yang meliputi antara lain: 

1) Adanya kebijakan pemerintah pusat, daerah dan 
komitmen seluruh stakeholder yang mendukung 
pengembangan pendidikan lingkungan hidup.

2) Adanya jejaring dan kerja sama antar lembaga 
pelaksana pendidikan lingkungan hidup.

3) Adanya mekanisme kelembagaan yang jelas yang 
meliputi tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-
masing pelaku pendidikan lingkungan hidup.

4) Adanya sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
pendidikan lingkungan hidup.

b. Sumber daya manusia pendidikan lingkungan hidup 
yang berkualitas dan berbudaya lingkungan
Berhasil tidaknya pelaksanaan pendidikan lingkungan 

hidup di lapangan ditentukan, antara lain oleh kualitas 
dan kuantitas pelaku dan kelompok sasaran pendidikan 
lingkungan hidup. Dengan meningkatnya kualitas dan 
kuantitas pelaku pendidikan lingkungan hidup (misalnya: 
guru, pengajar, fasilitator) diharapkan akan meng hasil-
kan sumber daya manusia yang berpengetahuan, ber-
keterampilan, bersikap dan berperilaku serta mempunyai 
komit men yang tinggi terhadap pelestarian fungsi ling-
kungan hidup di sekitarnya.

Pendidikan Lingkungan Hidup dari Perspektif Pendidikan Umum/Nilai
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c. Sarana dan prasarana pendidikan lingkungan hidup 
sesuai dengan kebutuhan
Agar proses belajar-mengajar dalam pendidikan 

lingkungan hidup dapat berjalan dengan baik, perlu 
didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. 
Sarana dan prasarana tersebut meliputi antara lain: 
laboratorium, perpustakaan, ruang kelas, peralatan belajar-
mengajar. Di samping itu, dalam melaksanakan pendidikan 
lingkungan hidup, alam dapat digunakan sebagai sarana 
pengetahuan.

d. Pengalokasian dan pemanfaatan anggaran pendidikan 
lingkungan hidup yang efisien dan efektif
Penyelenggaraan pendidikan lingkungan hidup perlu 

didukung pendanaan yang memadai. Pendanaan dan 
pengalokasian anggaran bagi pelaksanaan pendidikan 
lingkungan hidup tersebut sangat bergantung kepada 
komitmen pelaku pendidikan lingkungan hidup di 
semua tingkatan, baik pusat dan daerah. Agar pendidikan 
lingkungan hidup dapat dilaksanakan dengan baik perlu 
adanya keterlibatan semua pihak dalam pengalokasian 
anggaran yang proporsional dan penggunaan anggaran 
pendidikan lingkungan hidup yang efisien dan efektif.

e. Materi pendidikan lingkungan hidup yang berwawasan 
pembangunan berkelanjutan, komprehensif dan 
aplikatif.
Penyusunan materi pendidikan lingkungan hidup harus 

mengacu pada tujuan pendidikan lingkungan hidup dengan 
memperhatikan tahap perkembangan dan kebutuhan yang 
ada saat ini. Untuk itu, materi pendidikan lingkungan hidup 
perlu dipersiapkan secara matang dengan mengintegrasikan 
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pengetahuan lingkungan yang berwawasan pembangunan 
berkelanjutan, dan disusun secara komprehensif, serta 
mudah diaplikasikan kepada seluruh kelompok sasaran. 

f. Informasi yang berkualitas dan mudah diakses sebagai 
dasar komunikasi yang efektif.
Kualitas informasi tentang pendidikan lingkungan 

hidup perlu terus dibangun dan dijamin ketersediaannya 
agar setiap orang mudah mendapatkan informasi tersebut. 
Informasi yang berkualitas dapat digunakan untuk 
pelaksanaan komunikasi efektif antar pelaku dan kelompok 
sasaran serta bagi pengembangan pendidikan lingkungan 
hidup.

g. Keterlibatan dan ketersediaan ruang bagi peran serta 
masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan 
lingkungan hidup.
Keterlibatan masyarakat diperlukan dalam proses pe-

rencana an, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan ling kungan 
hidup. Oleh karena itu, pelaku pendidikan lingkungan 
hidup perlu memberikan peran yang jelas bagi keterlibatan 
masyarakat tersebut.

h. Metode pendidikan lingkungan hidup berbasis kom-
petensi.
Metode pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup 

merupakan hal yang penting dan sangat berperan dalam 
menghasilkan proses pembelajaran yang berkualitas. 
Pengembangan metode pelaksanaan pendidikan lingkungan 
hidup yang baik (berbasis kompetensi dan aplikatif), dapat 
meningkatkan kualitas pendidikan lingkungan hidup 
sehingga dapat mencapai sasaran yang diharapkan.

Pendidikan Lingkungan Hidup dari Perspektif Pendidikan Umum/Nilai
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3. Strategi Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan Hidup 
Strategi pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Lingkungan 

Hidup merupakan penjabaran kebijakan umum. Strategi 
ini memberikan kerangka umum untuk mewujudkan 
cita-cita pengembangan pendidikan lingkungan hidup di 
Indonesia, sehingga dapat diciptakan manusia Indonesia yang 
berpengetahuan, berketerampilam, bersikap dan mempunyai 
komitmen yang tinggi terhadap nasib lingkungan hidup 
kita serta dapat turut bertanggungjawab aktif dalam upaya 
pelestarian lingkungan hidup di sekitar kita.

Strategi-strategi ini saling berkait satu dengan lainnya, 
namun demikian tidak berarti strategi-strategi harus menjadi 
satu kesatuan yang berturutan, sehingga dalam pelaksanaan 
strategi tersebut, tidak perlu dilaksanakan secara seri 
berdasarkan urutan strategi yang ada. Strategi pelaksanaan ini 
meliputi:

a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pendidikan 
lingkungan hidup sebagai pusat pembudayaan nilai, 
sikap, dan kemampuan dalam pelaksanaan pendidikan 
lingkungan hidup yang ditujukan untuk:
1) Mendorong pembentukan, penguatan dan pengem-

bangan (revitalisasi) kapasitas kelembagaan PLH;
2) Mendorong tersusunnya kebijakan pendidikan 

lingkungan hidup di tingkat Pusat dan Daerah;
3) Memperkuat koordinasi dan jaringan kerja sama 

pelaku pendidikan lingkungan hidup;
4) Membangun komitmen bersama untuk PLH (ter-

masuk komitmen pendanaan);
5) Mendorong terbentuknya sistem monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup.
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b. Meningkatkan kualitas dan kemampuan (kompetensi) 
SDM PLH, baik pelaku maupun kelompok sasaran 
pendidikan lingkungan hidup sedini mungkin melalui 
berbagai upaya proaktif dan reaktif.
Mengembangkan kualitas SDM masyarakat, yang 

meliputi guru, murid sekolah, aparatur pemerintah, para 
ulama serta seluruh lapisan masyarakat sedini mungkin 
secara terarah, terpadu dan menyeluruh harus dilakukan 
melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif. Upaya ini harus 
dilakukan oleh seluruh komponen bangsa sehingga generasi 
muda, subjek dan objek pendidikan lingkungan dapat 
berkembang secara optimal. 

Selain itu, peningkatan kemampuan SDM di bidang 
lingkungan hidup dalam profesionalitas (kompetensi) 
tenaga pendidik, dan peningkatan kualitas masyarakat 
dan peningkatan kualitas SDM pada tingkat pengambil 
keputusan (birokrat) menjadi hal yang penting dilakukan 
juga dalam rangka pengembangan kebijakan pendidikan 
lingkungan hidup.

c. Mengoptimalkan sarana dan prasarana pendidikan 
lingkungan hidup yang dapat mendukung terciptanya 
proses pembelajaran yang efisien dan efektif. 
Dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana 

pendidikan lingkungan hidup dapat mendukung terciptanya 
tempat yang menyenangkan untuk belajar, berprestasi, 
berkreasi dan berkomunikasi. Optimalisasi sarana dan 
prasarana ini dapat dilakukan dengan menggunakan 
perpustakaan, laboratorium, alat peraga, alam sekitar dan 
sarana lainnya sebagai sumber pengetahuan.

Pendidikan Lingkungan Hidup dari Perspektif Pendidikan Umum/Nilai
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d. Meningkatkan dan memanfaatkan anggaran pendidikan 
lingkungan hidup dan mendorong partisipasi publik 
serta meningkatkan kerja sama regional, internasional 
untuk penggalangan pendanaan PLH.
Meningkatkan pendanaan pendidikan lingkungan 

hidup, khususnya anggaran pada instansi yang melaksana-
kan pendidikan lingkungan hidup yang memadai 
diharapkan dapat memacu perluasan dan pemerataan 
perolehan pendidikan, khususnya pendidikan lingkungan 
hidup bagi seluruh rakyat Indonesia dan menuju terciptanya 
manusia Indonesia yang berkualitas. Saat ini anggaran 
pendidikan khususnya pendidikan lingkungan masih 
sangat minim, walaupun di dalam Amendemen UUD 1945, 
pagu anggaran pendidikan telah ditetapkan minimum 
sebesar 20% dari seluruh APBN. Di samping itu, sumber 
pendanaan pendidikan lingkungan hidup dapat digalang 
dari masyarakat, baik lokal, regional maupun internasional.

e. Menyiapkan dan menyediakan materi pendidikan 
lingkungan hidup yang berbasis kearifan tradisional dan 
isu lokal, modern serta global sesuai dengan kelompok 
sasaran PLH serta mengintegrasikan materi pendidikan 
lingkungan hidup ke dalam kurikulum lembaga 
pendidikan formal.
Penyusunan materi PLH harus mengacu pada tujuan 

pendidikan lingkungan hidup dengan memperhatikan tahap 
perkembangan dan kebutuhan yang ada saat ini. Untuk 
itu materi pendidikan lingkungan hidup yang berbasis 
kearifan tradisional dan isu lokal, modern serta global harus 
disesuaikan dengan kelompok sasaran PLH.
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f. Meningkatkan informasi yang berkualitas dan mudah 
diakses dengan mendorong pemanfaatan teknologi.
Dalam meningkatkan informasi yang berkualitas, 

pemanfaatan teknologi perlu terus diupayakan,  sehingga 
pengembangan pendidikan lingkungan dapat berhasil guna 
dan berdaya guna, serta sekaligus dapat memberikan akses 
kepada masyarakat terhadap informasi tentang pendidikan 
lingkungan hidup.

g. Mendorong ketersediaan ruang partisipasi bagi 
masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian 
mutu pelayanan pendidikan lingkungan hidup.
Dalam meningkatkan peran serta masyarakat di bi-

dang pendidikan lingkungan hidup meliputi peran serta 
perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, 
pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penye-
leng garaan dan pengendalian mutu pelayanan pen didikan 
(Pasal 54, UU Sidiknas 2003) perlu terus digalakkan. Selain 
itu, penyediaan ruang bagi masyarakat untuk pastisipasi 
akan menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan 
pendidikan lingkungan hidup.

h. Mengembangkan metode pelaksanaan pendidikan ling-
kungan hidup yang berbasis kompetensi dan partisipatif.
Metode pelaksanaan pendidikan lingkungan adalah 

hal yang sangat penting dan sangat berperan dalam 
menghasilkan proses pembelajaran yang berkualitas. 
Pengembangan metode pelaksanaan dalam pendidikan 
lingkungan hidup ditujukan pada pengembangan berbagai 
metode penyampaian pendidikan lingkungan hidup (antara 
lain melalui Joyful Learning Process) pada setiap jenjang 

Pendidikan Lingkungan Hidup dari Perspektif Pendidikan Umum/Nilai
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pendidikan dan pengembangan berbagai metode partisipatif 
tentang pendidikan lingkungan hidup.

C. Realisasi dan Evaluasi Pendidikan Lingkungan 
Hidup di Indonesia

1. Sejarah PLH
Melalui pertemuan di Tbilisi pada tahun 1977 (Braus, 

1995:3) wakil dari 77 negara sepakat bahwa tujuan PLH adalah 
meningkatkan kesadaran dan kepedulian mengenai keterkaitan 
ekonomi, sosial, politik dan ekologi di daerah kota dan desa 
pada semua lapisan masyarakat; memberikan kesempatan 
kepada setiap individu untuk memperoleh pengetahuan, nilai, 
sikap, komitmen, dan keterampilan yang diperlukan untuk 
melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan; serta 
mengembangkan pola sikap baru terhadap lingkungan baik 
bagi individu, kelompok, maupun masyarakat. Disepakati 
pula pendidikan lingkungan hidup harus meliputi aspek 
kesadaran untuk menolong individu dan kelompok masyarakat 
memperoleh kesadaran dan sensitivitas terhadap lingkungan 
dan program lingkungan; aspek pengetahuan untuk menolong 
individu dan kelompok masyarakat memperoleh berbagai 
pengalaman dan pengetahuan dasar mengenai lingkungan 
dan masalahnya, aspek sikap untuk menolong individu dan 
kelompok masyarakat memperoleh nilai dan keperdulian 
terhadap lingkungan dan motivasi untuk berperan serta secara 
aktif dalam melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan, 
aspek keterampilan untuk menolong individu dan kelompok 
masyarakat memperoleh keterampilan mengidentifikasi dan 
menyelesaikan masalah lingkungan, dan aspek partisipasi untuk 
menyediakan individu dan kelompok masyarakat kesempatan 
untuk aktif terlibat di semua jenjang dalam menyelesaikan 
masalah lingkungan.
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Walaupun selama 25 tahun terakhir sudah banyak 
keberhasilan yang diraih dalam PLH di berbagai negara, namun 
masih banyak yang harus dikerjakan. Hal ini disebabkan karena 
PLH tidak menjadi prioritas dan tidak menjadi bidang studi, 
kurikulum yang padat, kekerapan dan efektifitas pre-service 
dan in-service yang rendah, orientasi diklat yang masih terfokus 
pada pembentukan pengetahuan dan kesadaran, target PLH 
yang terlalu sempit, serta kurangnya komunikasi dan kolaborasi 
(ibid, 1995:2). 

2. Perkembangan Pendidikan Lingkungan Hidup di 
Indonesia
Di Indonesia perkembangan penyelenggaraan pendidikan 

lingkungan dimulai pada tahun 1975 dimana IKIP Jakarta 
untuk pertama kalinya merintis pengembangan pendidikan 
lingkungan dengan menyusun Garis-garis Besar Program 
Pengajaran Pendidikan Lingkungan Hidup yang diujicobakan 
di 15 Sekolah Dasar Jakarta pada periode tahun 1977/1978.

Pada tahun 1979 dibentuk dan berkembang Pusat Studi 
Lingkungan (PSL) di berbagai perguruan tinggi negeri dan 
swasta. Bersamaan dengan itu pula mulai dikembangkannya 
pendidikan AMDAL oleh semua PSL di bawah koordinasi 
Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan 
Hidup (Meneg-PPLH). Saat ini jumlah PSL yang menjadi 
anggota BKPSL telah berkembang menjadi 87 PSL, di samping 
itu berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta mulai 
mengembangkan dan membentuk program khusus pendidikan 
lingkungan, misalnya di Jurusan Kehutanan IPB.

Pada jenjang pendidikan dasar dan menegah (menengah 
umum dan kejuruan), penyampaian mata ajar tentang masalah 
kependudukan dan lingkungan hidup secara integratif 
dituangkan dalam sistem kurikulum tahun 1984 dengan 
memasukkan masalah-masalah kependudukan dan lingkungan 

Pendidikan Lingkungan Hidup dari Perspektif Pendidikan Umum/Nilai
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hidup ke dalam hampir semua mata pelajaran. Sejak tahun 
1989/1990 hingga saat ini berbagai pelatihan tentang lingkungan 
hidup telah diperkenalkan oleh Departemen Pendidikan 
Nasional bagi guru-guru SD, SMP dan SMA termasuk Sekolah 
Kejuruan.

Prakarsa pengembangan pendidikan lingkungan juga 
dilakukan oleh berbagai LSM. Pada tahun 1996/1997 terbentuk 
Jaringan Pendidikan Lingkungan (JPL) antara LSM-LSM 
yang berminat dan menaruh perhatian terhadap pendidikan 
lingkungan. Hingga tahun 2001 tercatat 76 anggota JPL yang 
bergerak dalam pengembangan dan pelaksanaan pendidikan 
lingkungan. 

Sehubungan dengan kegiatan pendidikan lingkungan 
hidup di Indonesia, Kelompok Kerja Pendidikan Konservasi 
Sumberdaya Hutan dan Lingkungan Hidup (Pokja PKSDH 
& LH) telah membagi perkembangan kegiatan pendidikan 
lingkungan hidup di Indonesia ke dalam tiga periode, yaitu :

a. Periode 1969-1983 (Periode Persiapan dan Peletakan 
Dasar)
Usaha pengembangan pendidikan LH ini tidak bisa 

dilepaskan dari hasil Konferensi Stockholm pada tahun 
1972 yang antara lain menghasilkan rekomendasi dan 
deklarasi tentang pentingnya kegiatan pendidikan untuk 
menciptakan kesadaran masyarakat dalam melestarikan 
lingkungan hidup. Salah satu kegiatan yang mempelopori 
pengembangan pendidikan lingkungan hidup di Indonesia 
dilakukan oleh IKIP Jakarta pada tahun 1975, yaitu dengan 
menyusun Garis-garis Besar Pendidikan dan Pengajaran 
(GBPP) bidang lingkungan hidup untuk pendidikan 
dasar. Pada tahun 1977/1978, GBPP tersebut kemudian 
diujicobakan pada 15 SD di Jakarta. Selain itu penyusunan 
GBPP untuk pendidikan dasar, beberapa perguruan tinggi 
juga mulai mengembangkan Pusat Studi Lingkungan (PSL) 
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yang salah satu aktivitas utamanya adalah melaksanakan 
kursus-kursus mengenai analisis dampak lingkungan 
(AMDAL). Program studi lingkungan dan konservasi 
sumberdaya alam di beberapa perguruan tinggi juga mulai 
dikembangkan.

b. Periode 1983-1993 (Periode Sosialisasi) 
Pada periode ini, kegiatan pendidikan lingkungan 

hidup, baik di jalur formal (sekolah) maupun di jalur non 
formal (luar sekolah) telah semakin berkembang. Pada jalur 
pendidikan formal, khususnya pada jenjang pendidikan 
dasar dan menengah, materi pendidikan yang berkaitan 
dengan lingkungan hidup dan konservasi SDA telah 
diintegrasikan ke dalam kurikulum 1984. Selama periode 
ini, berbagai pusat studi seperti Pusat Studi Kependudukkan 
(PSK) dan Pusat Studi Lingkungan (PSL) baik di perguruan 
tinggi negeri maupun pergurutan tinggi swasta terus 
bertambah jumlah dan aktivitasnya. Selain itu, program-
program studi pada jenjang S1, S2, dan S3 yang berkaitan 
dengan pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya 
alam juga terus berkembang. Bahkan isu dan permasalahan 
lingkungan hidup telah diarahkan sebagai bagian dari Mata 
Kuliah Dasar Umum (MKDU) yang harus diterima oleh 
semua mahasiswa pada semua program studi atau disiplin 
ilmu.

Perhatian terhadap upaya pengembangan pendidikan 
lingkungan hidup oleh Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan juga terus meningkat, khususnya pada 
jenjang pendidikan dasar dan menengah, yaitu dengan 
terus dimantapkannya program dan aktivitasnya melalui 
pembentukkan Bagian Proyek KLH sebagai salah satu 
unit kegiatan di Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar 
dan Menengah (Dikdasmen). Pada periode ini sosialiasasi 

Pendidikan Lingkungan Hidup dari Perspektif Pendidikan Umum/Nilai
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masalah lingkungan hidup juga dilakukan terhadap 
kalangan administratur negara dengan memasukkan 
materi kependudukkan dan lingkungan hidup ke dalam 
kurikulum penjenjangan tingkat Sepada, Sepadya, dan 
Sespa pada Diklat Lembaga Administrasi Negara (LAN) 
tahun 1989/1990. Di samping itu, selama periode ini pula 
banyak LSM serta lembaga nirlaba lainnya yang didirikan 
dan ikut mengambil peran dalam mendorong terbentuknya 
kesadaran masyarakat akan pentingnya perilaku ramah 
lingkungan. Secara keseluruhan, perkembangan kegiatan 
pendidikan, penyuluhan, dan penyadaran masyarakat di 
atas tidak saja terjadi di Jakarta, tetapi juga di daerah-daerah 
lainnya. 

c. Periode 1993 - Sekarang (Periode Pemantapan dan 
Pengembangan) 
Salah satu hal yang menonjol dalam periode ini adalah 

ditetapkannya Memorandum Bersama antara Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kantor Menteri Negara 
Lingkungan Hidup No. 0142/U/1996 dan No Kep: 89/
MENLH/5/1996 tentang Pembinaan dan Pengembangan 
Pendidikan Lingkungan Hidup, tanggal 21 Mei 1996. 
Sejalan dengan itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar 
dan Menengah (Dikdasmen) Departemen P & K juga terus 
mendorong pengembangan dan pemantapan pelaksanaan 
pendidikan lingkungan hidup di sekolah-sekolah antara 
lain melalui penataran guru, penggalakkan bulan bakti 
lingkungan, penyiapan Buku Pedoman Pelaksanaan 
Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) 
untuk Guru SD, SLTP, SMU dan SMK , program sekolah 
asri, dan lain-lain. Selain itu, berbagai insiatif dilakukan baik 
oleh pemerintah, LSM, maupun perguruan tinggi dalam 
mengembangkan pendidikan lingkungan hidup melalui 
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kegiatan seminar, sararasehan, lokakarya, penataran guru, 
pengembangan sarana pendidikan, seperti penyusunan 
modul-modul integrasi, buku-buku bacaan dan lain-lain.

Walaupun perhatian terhadap langkah-langkah 
pengembangan pendidikan lingkungan hidup pada satu 
atau dua tahun terakhir ini semakin meningkat, baik untuk 
pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah, namun 
harus diakui bahwa masih banyak hal yang perlu terus selalu 
diperbaiki agar pendidikan lingkungan hidup dapat lebih 
memasyarakat secara konsisten dan berkelanjutan. Dengan 
demikian, kegiatan pendidikan lingkungan hidup yang 
dilaksanakan mulai jenjang pra sekolah, pendidikan dasar, 
pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi melalui 
berbagai bentuk kegiatan dapat memberikan hasil yang 
optimal. 

3.   Evaluasi Pendidikan Lingkungan Hidup di Indonesia
Melalui web sitenya yang berada di bawah Diknas 

(depdiknas.go.id) diketahui bahwa penyelenggaraan PLH pada 
jenjang pendidikan dasar dan menengah telah dimulai sejak 
tahun 1975, namun hingga saat ini berdasarkan masukan dari 
hasil evaluasi dan pemantauan pelaksanaannya masih perlu 
ditingkatkan. Masalah-masalah yang sekarang dihadapi dalam 
penyelenggaraan di lapangan, antara lain:

a. Materi PLH terintegrasi ke dalam mata pelajaran terkait, 
tetapi masih banyak guru yang merasa sulit menentukan 
inti pesan (core message) pada pokok bahasan/sub pokok 
bahasan yang akan disampaikan kepada peserta didik.

b. Sistem pendekatan integratif dalam proses belajar 
mengajar belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, karena 
sebagian besar guru menganggap bahwa PLH bukan 
merupakan bahan yang wajib diajarkan.

Pendidikan Lingkungan Hidup dari Perspektif Pendidikan Umum/Nilai
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c. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, dan penilaian 
terhadap proses belajar mengajar PLH belum dilaksana-
kan secara kontinyu oleh kepala sekolah, pengawas dan 
petugas kependidikan lainnya yang terkait.

d. Sistem pembinaan mata pelajaran yang terintegrasi 
dengan PLH masih perlu dimantapkan.

Kebijakan serta strategi yang telah ditetapkan dan 
dilaksanakan lebih dari 30 tahun, nyatanya belum tepat sasaran.  
Indikatornya adalah berbagai masalah lingkungan yang tidak 
kunjung terselesaikan, bahkan degradasi lingkungan serta 
berbagai bencana alam sebagai dampaknya semakin meluas.   
Disinyalir PLH selama ini belum menyentuh aspek afeksi peserta 
didik.  Etika lingkungan baru sampai ranah kognitif, belum 
sampai aspek rasa apalagi kesadaran berbuat dan berpartisipasi.  
Pemahaman dan ketrampilan guru untuk menjamin efektivitas 
KBM PLH, sangat menentukan.  

Evaluasi PLH dari sejak awal pelaksanaan program tidak 
jelas, apakah dilakukan atau tidak. Namun pada tahun 2001 
IPB melakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana 
efektifitas pelaksanaan PLH. Hasil penelitian ini ternyata 
menunjukkan informasi yang jauh dari harapan. Hasil penelitian 
menunjukkan Pola pendidikan PLH belum efektif; Metode 
pengajaran didominasi melalui ceramah; Kurikulum sangat 
padat dan waktu yang terbatas, serta sulit diintegrasikan ke 
dalam kurikulum; Penegakkan hukum masih rendah; Tidak ada 
target yang jelas dalam pelaksanaan PLH; Keterlibatan lembaga 
lain dalam pelaksanaan PLH masih rendah. Dinyatakannya pula 
bahwa penyebabnya adalah belum memiliki konsep dasar PLH 
pada Dikdasmen; Belum memiliki Rencana strategis (program 
Jangka Pendek, menengah, dan panjang); Belum menggunakan 
sistem Plan, Do, Check, Action dalam pelaksanaan PLH; Sosiali-
sasi masih rendah, baik internal maupun eksternal Dikdasmen, 
kurang SDM yang berkompeten mengenai LH (Parus,b,2004:14). 
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D.  Pendidikan Lingkungan Hidup Dari Perspektif 
Pendidikan Nilai

1. Definisi Pendidikan Nilai
Menurut Sastrapratedja (Kaswardi, 1993 dalam Mulyana, 

2003:119) nilai adalah penanaman dan pengembangan nilai-
nilai pada diri sesorang. Sedangkan Mardiatmadja (1986 dalam 
Mulyana, 2003:119) menyatakan bahwa pendidikan nilai 
sebagai bantuan terhadap peserta didik agar menyadari dan 
mengalami nilai-nilai serta menempatkannya secara integral 
dalam keseluruhan hidupnya. Pendidikan nilai tidak hanya 
merupakan program khusus yang diajarkan melalui sejumlah 
mata pelajaran, tetapi mencakup pula keseluruhan proses 
pendidikan. 

Dari berbagai definisi di atas, dapat diambil suatu definisi 
umum pendidikan nilai yang mencakup keseluruhan aspek 
sebagai pengajaran atau bimbingan kepada peserta didik agar 
menyadari nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan, melalui 
proses pertimbangan nilai yang tepat dan pembiasaan bertindak 
yang konsisten. 

2.  Mengapa Pendidikan Nilai
Perubahan substansi pendidikan ke pengajaran berdampak 

langsung terhadap pembentukan kepribadian peserta didik. 
Otak siswa yang dijejali berbagai pengetahuan baku me-
nyebabkan peserta didik kurang kritis dan kreatif. Selain itu, 
terabaikannya sistem nilai yang semestinya menyertai proses 
pembelajaran dapat mengakibatkan ketimpangan intelektual 
dengan emosional yang pada gilirannya hanya akan melahirkan 
sosok spesialis yang kurang peduli terhadap lingkungan. 
Oleh karena itu, pendidikan yang berdimensi nilai, moral, dan 
norma sangat penting bagi masyarakat yang ingin berubah. 
Pengembangan pendidikan nilai perlu diartikulasikan sesuai 
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dengan nilai-nilai luhur bangsa yang bersifat kultural dan 
spiritual.

3. Tujuan Pendidikan Nilai
Pendidikan nilai dimaksudkan untuk membantu peserta 

didik agar memahami, menyadari, dan mengalami nilai-
nilai serta mampu menempatkannya secara integral dalam 
kehidupan. Untuk sampai pada tujuan tersebut, tindakan-
tindakan pendidikan yang mengarah pada perilaku yang baik 
dan benar perlu diperkenalkan oleh pendidik. Secara khusus, 
pendidikan nilai ditujukan untuk:

a. menerapkan pembentukan nilai kepada anak,
b. menghasilkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai yang 

diinginkan,
c. membimbing perilaku yang konsisten dengan nilai-nilai 

tersebut.

Dengan demikian, tujuan pendidikan nilai meliputi tin-
dakan mendidik yang berlangsung mulai dari usaha penyadaran 
nilai sampai pada perwujudan perilaku-perilaku yang bernilai.

4. Lingkungan Pendidikan Nilai
Mulyana (2003: 141-145) menjelaskan lingkungan untuk 

pendidikan nilai dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok 
berikut ini.

a. Lingkungan sekolah
Sebagai salah satu bentuk sistem sosial tempat sivitas 

sekolah berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, 
lingkungan sekolah dapat dipastikan melibatkan beragam 
nilai kehidupan. Dua kepentingan adanya pendidikan nilai 
di sekolah, yaitu:

Pendidikan Lingkungan Hidup dari Perspektif Pendidikan Umum/Nilai
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1) Sekolah secara terstruktur membangun nilai - yang 
menyatu dengan pengembangan kemampuan 
akademis - melalui kurikulum tertulis,

2) Perambatan nilai berlangsung secara alamiah dan 
sukarela melalui jalinan hubungan interpersonal 
antarwarga sekolah, meskipun hal itu tidak diatur 
langsung dalam kurikulum formal atau dengan kata 
lain berada dalam kurikulum tersembunyi. 

Peningkatan peran sekolah sebagai wahana pendidikan 
nilai perlu memadukan kekuatan ketentuan-ketentuan 
formal yang dibangun melalui sejumlah aktivitas belajar 
yang terintegrasi baik dalam kegiatan intrakurikuler dan 
ekstrakurikuler dengan kekuatan komunitas pendidikan 
yang dibangun secara sukarela oleh setiap insan pendidik 
melalui contoh-contoh perilaku yang bernilai.

b. Lingkungan keluarga
Sebagai lingkungan yang paling akrab dengan ke-

hidupan anak, keluarga memiliki peran yang sangat 
penting dan strategis bagi penyadaran, penanaman, dan 
pengembangan nilai. Nilai dapat berkembang dan ter-
pelihara melebihi jumlah dan intensitas nilai yang terjadi di 
sekolah. Karena ikatan emosional antara orang tua dan anak 
yang demikian kuat, maka pendidikan di keluarga memiliki 
sisi keunggulan dalam pembinaan moral anak. Nilai-nilai 
seperti kedisiplinan, tanggung jawab, ketaatan kepada 
orang tua, ketaatan kepada Allah, kejujuran, dan kasih 
sayang merupakan nilai yang ditanamkan orang tua kepada 
anak. Hal terpenting yang harus ditata orang tua dalam 
membangun pendidikan nilai adalah menjadikan keluarga 
sebagai zona iklim pembelajaran nilai yang kondusif bagi 
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anak, sehingga ia dapat memenuhi hasrat untuk mendapat 
sambutan dan penghargaan. 

c. Lingkungan Masyarakat
Tak mungkin seseorang tidak pernah bersentuhan 

sama sekali dengan lingkungan sosialnya. Sebagai makhluk 
sosial, seorang anak memerlukan peran-peran dirinya 
sebagai anggota masyarakat. Ia membutuhkan lingkungan 
masyarakat sebagai tempat mendewasakan dirinya. Pen-
didikan nilai dalam lingkungan masyarakat melibatkan dua 
faktor penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan 
anak, yaitu potensi anak dalam memilih nilai dan mozaik 
nilai yang berkembang di masyarakat. Pendidikan nilai di 
masyarakat memerlukan kerjasama dari semua pihak.

5. Prinsip Pendidikan Nilai
Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam 

melaksanakan pendidikan nilai agar tujuan pembelajaran 
tercapai, seperti diuraikan secara rinci dalam tabel di bawah ini

Prinsip-Prinsip Pendidikan Nilai/Karakter 
No Prinsip Nilai-nilai Keterangan
1 Daya tarik - sensitivitas

-  kesadaran diri
-  Keberanian 

Kita harus mengontrol keinginan/
hasrat yang tidak baik, sehingga hidup 
akan semakin mudah dikontrol. Jika kita 
membangun sensitivitas dan kesadaran 
diri, kemudian kita dapat membedakan 
antara yang menguntungkan dan 
merugikan dari daya tarik kita, kita perlu 
keberanian untuk mengambil langkah 
berikutnya dalam menghilangkan hasrat 
negatif yang akan menghancurkan 
hidup kita. 

Pendidikan Lingkungan Hidup dari Perspektif Pendidikan Umum/Nilai
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2 Sebab akibat - kontrol
- akuntabilitas
-  tujuan 

Menurut hukum alam, setiap aksi pasti 
ada reaksi. Ketika kita menyadari bahwa 
kita bertanggungjawab untuk setiap 
pemikiran, kata-kata dan perbuatan, 
kita mengenal pengertian kontrol diri 
dan menjadi sadar atas tujuan setiap 
tindakan kita.

3 Kesetiaan - konsentrasi
- tenang
-  fokus 

Di dalam hati, Kita menemukan 
kebenaran, bukan ego. Di dalam ruang 
hati inlah terdapat kecerdasan kreatif, 
dan setiap orang dapat menemukannya  
dengan cara menata perasaan tenang 
dan konsentrasi,yaitu dengan cara 
berdoa, bernyanyi, atau meditasi.

4 Perjuangan - Kepercayaan
- Harapan
-  Kesabaran 

Penting bagi kita untuk menata 
kepercayaan, harapan, dan kesabaran 
dalam mencapai kecerdasan kasih 
sayang.Berjuang adalah keinginan 
untuk melangkah tanpa perasaan takut 
atau melihat ke belakang dan perlu 
kesabaran menjalaninya.. 

5 Memaafkan - Simpati
- Kasih sayang
- Saling 

memahami 

Memaafkan adalah kesadaran yang akan 
membebaskan kita dari kerusakan dirir 
kita.Karena sikap saling memahami, 
maka kita bebas untuk memberikan 
simpati dan kasih sayang kepada siapa 
saja yang bersalah kepada kita.

6 Bersyukur - Murah hati
- Keadilan
-  Apresiasi

Dengan bersyukur, kita akan senantiasa 
menerima apapun yang diberikan.Dan 
kita percaya segala sesuatu kita pula 
yang akan memetik hasilnya.

7 Keselarasan - Optimis
- kerjasama
-  Antusias 

Berfikir negatif akan membuat hidup 
stress.Akan tetapi bila kita memilih 
optimis,kerjasama, dan antusias, kita 
sedang berusaha untuk membangun 
kebahagiaan kita. 
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8 Rendah hati - sederhana
- bersahaja
- lemah lembut 

Dengan kebiasaan hidup sederhana 
dan bersahaja, kita akan menyadari 
bahwa kita tidak perlu memunculkan 
kepentingan kita di atas kepentingan 
orang lain.Tuhan akan memberikan 
balasanNya pada kita dengan caranya 
sendiri selama kita tidak berbangga dan 
sombong. 

9 Integritas - benar
- berani
- ikhlas
-  jujur 

Dalam hidup kita harus berpikir, 
berkata, dan berbuat dengan benar, dan 
memiliki keberanian, keikhlasan, dan 
kejujuran. Perbuatan ini akan mendapat 
pujian dari Tuhan Yang Maha Esa.

10 Kasih sayang -  mulya
-  hormat
- peduli
- perhatian
- baik
- kasihan
-  asuhan 

Semua makhluk hidup mmerlukan 
kasih sayang, termasuk kita. Sebelum 
menyayangi orang lain, kita harus 
menyayangi diri kita sendiri. 

11 Moderat -  seimbang
- tidak berlebih-

lebihan
-  kedamaian 

diri

Ketika kita memilih untuk berbuat 
moderat di setiap asoek kehidupan, 
kita membawa keseimangan dalam 
kehidupan kita.

12 Ketekunan - berjuang
- berusaha
- percaya diri
-  sabar

Segala sesuatu terkadang tidak sesuai 
degan kenyataan. Sehingga kita perlu 
berjuang dan berusaha terhadap 
kenyataan ini. Untuk mencapai apa yang 
menjadi cita-cita kita harus memiliki 
rasa percaya diri dan kesabaran. 

13 Kemurnian -  kesempurnaan
- sederhana
- rasa tidak 

bersalah

Kemurnian akan membawa ketenangan 
dalam hidup. 
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14 Menghormati 
hidup

- toleransi
- sopan santun
-  kerjasama

Kita adalah bagian dari masyarakat. 
Meskipun terdapat perbedaan dalam 
hal agama, jenis kelamin, budaya, 
usia dan status, kita tetap harus saling 
menghormati. Kita tunjukkan hal ini 
dengan rasa toleransi, sopan santun, dan 
kerjasama dengan semua orang yang 
kita temui. 

15 Disiplin diri -  kebulatan 
tekad

- kepatuhan
-  pengendalian

Dengan kebulatan tekad dan 
pengendalian kita akan dengan 
mudah menemukan aspirasi.Melalui 
kepatuhan, kita dapat membangun 
control diri dan akan memunculkan 
kepercayaan diri yang besar.  

16 Pelayanan - tujuan
-  tanggung 

jawab
-  kreativitas 

Kita lahir ke dunia dengan sebuah 
tujuan atau rencana, untuk mengangkat 
kemanusian dan kehidupan di muka 
bumi dengan pelayanan yang baik. Ini 
adalah tanggung jawab kita dengan 
memanfaatkan bakat kreatifitas dan 
pemberian Tuhan. 

17 Menyerahkan - penerimaan
- kebebasan
-  kesenangan 

Ketika kita menerima apa yang terjadi 
dengan kita pada saat ini sebagai 
sebuah rencana Tuhan, maka kita akan 
merasakan ini sebuah kedamaian. 

18 Kesesuaian -  kesiapan
-  kesediaan
-  keberanian 

Kita perlu kesiapan, kesediaan, dan 
keberanian untuk melakukan sesuatu 
dengan cepat.  

Sumber: Teaching Values.com; July 9, 2008 - April 3, 2008

6. PLH dari Perspektif Pendidikan Nilai 
Mulyana (2003: 178-184) menjelaskan pada dasarnya setiap 

proses pendidikan menyertakan nilai dengan beragam jenis dan 
intensitasnya. Beberapa tujuan yang harus dicapai dalam PLH 
adalah membangkitkan peserta didik, agar memiliki dorongan 
untuk tahu dan paham, memiliki kemampuan mengumpulkan 
data, menemukan makna, berpikir logis, memilih alternatif 
pilihan beserta akibatnya, memahami manusia pada posisi 
yang manusiawi, dan menghargai perbedaan pendapat. 
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Pembelajaran PLH yang disertai oleh pengembangan nilai, 
moral, dan etika, diyakini akan mampu menumbuhkan potensi 
peserta didik melebihi apa yang dicapai dalam pengajaran 
konvensional. Pendidikan nilai akan mampu mengubah makna 
belajar dan meningkatkan kemampuan peserta didik dalam 
menghargai kontribusi iptek, mengembangkan minat mereka 
dalam belajar, dan memiliki sikap ilmiah yang jelas. Karena itu, 
materi pembelajaran yang dikembangkan harus sampai pada 
materi-materi esensial yang terkandung di dalamnya. 

Materi esensial adalah pokok-pokok bahasan tentang PLH 
yang di dalamnya terkandung nilai, moral, dan etika yang harus 
dimiliki oleh peserta didik dan dianggap krusial, andaikata 
hal tersebut tidak disampaikan dalam proses pembelajaran. 
Dengan demikian, maka penyelidikan tentang substansi materi 
PLH tidak ditempatkan sebagai akhir dari proses pembelajaran. 
Aktivitas pembelajaran perlu diarahkan pada pemahaman dan 
pengalaman nilai-nilai yang secara langsung berhubungan 
dengan kehidupan sehari-hari. Pendidikan ditekankan untuk 
pengembangan sistem nilai agar peserta didik mampu berpikir, 
bersikap, bertindak lebih matang.

7. Alternatif Pendekatan 
Untuk mengembangkan PLH dari perspektif pendidikan 

nilai diperlukan strategi yang tepat. Nilai perlu diperluas 
dan diperkaya. Beberapa pendekatan alternatif yang dapat 
dilakukan adalah:

a. Eksperiental dan Partisipatory
Pendekatan ini memperkenankan peserta didik untuk 

ikut berpartisipasi aktif dalam kelompok maupun secara 
individual. Sejumlah pengalaman, arahan, dan rangsangan 
dikembangkan dalam pendekatan ini. Peserta didik didorong 
untuk melakukan refleksi diri, berkreasi, menentukan akibat 
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tindakan, dan membuat keputusan yang relevan dengan 
situasi belajar.

b. Integral
Pendekatan ini memadukan kemampuan kognitif 

dengan afektif. Tujuan pendekatan ini adalah agar peserta 
didik mampu bertindak dengan benar dan tepat atas dasar 
pertimbangan kognitif–afektif yang mereka lakukan. Strategi 
mengajar nilai yang dapat dipertemukan dalam pendekatan 
ini adalah: 1) klarifikasi nilai, 2) pengembangan moral, 3) 
analisis nilai, dan 4) penanaman nilai.

Strategi klarifikasi nilai bertujuan agar peserta didik 
mampu mengklarifikasi posisi, pikiran, dan perasaan dirinya 
terhadap situasi tertentu dengan cara memilih, menilai, 
menghargai dan bertindak sesuai dengan konteks situasi 
yang tengah dipelajari. Pembelajaran dapat berupa dinamika 
kelompok, belajar kerjasama, diskusi, bermain peran, atau 
yang lainnya.

Strategi pengembangan moral dirancang berdasarkan 
suatu teori bahwa nilai yang berkembang pada diri seseorang 
erta kaitannya dengan kemampuan dirinya melaku-
kan pertimbangan dan alasan moral. Strategi ini dapat 
mengarahkan peserta didik pada pertimbangan moral 
untuk mengambil keputusan serta m,enyadari akibat dari 
keputusan yang diambil.

Strataegi analisis nilai dilakukan dengan cara 
mengidentifikasi sejumlah maslaah melalui pengumpulan 
bukti-bukti positif maupun negatip tentang suatu masalah. 
Peserta didik kemudian diajak membuat kesimpulan 
sementara atas permasalahan yang tengah dipelajari.
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Strategi penanaman nilai menggunakan cara-cara seperti 
ceramah, teknik penguatan, ceritera, bernyanyi, atau 
permainan.

c. Belajar Tindakan
Pendekatan ini menekankan kegiatan berpusat pada 

keseimbangan pengembangan kognitif, afektif, dan 
tindakan. Peserta didik dilibatkan dalam merencanakan 
tujuan kegiatan, benda atau orang yang akan dilibatkan, 
tugas yang harus dikerjakan, mekanisme implementasi, 
dan evaluasi kegiatan. Strategi ini dapat dilakukan dengan 
cara melakukan kunjungann-kunjungan ke suatu lokasi 
yang dapat memperluas pemahaman dan pengalaman nilai 
peserta didik.

E.  Kesimpulan 
1. Pendidikan  lingkungan hidup adalah urusan yang sangat 

penting karena menyangkut keberlanjutan eksistensi 
umat manusia di muka bumi ini, sehingga perlu ditangani 
secara serius, professional, terencana, dan melibatkan 
seluruh pihak terkait.

2. Kegagalan pendidikan  lingkungan hidup yang telah 
berlangsung selama lebih dari 30 tahun karena baru 
sampai pada aspek kognitif, belum menyentuh aspek 
rasa apalagi kesadaran berbuat. Karenanya untuk 
keberhasilan PLH, proses KBM harus berlangsung secara 
komprehansif, yang menyentuh juga domain afeksi dan 
psikomotor, tidak hanya menitik beratkan pada aspek 
kognitif.

3. Pendidikan  lingkungan hidup harus disesuaikan dengan 
situasi dan kondisi di mana KBM berlangsung dan peserta 
didik berasal.  Dengan demikian peserta didik dapat 
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berpartisipasi aktif memelihara kelestarian lingkungan 
hidup di lingkungan tempat tinggalnya. 

4. Pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup harus 
dilaksanakan secara berkesinambungan dan serentak 
pada tri pusat pendidikan, yaitu lingkungan : keluarga, 
sekolah, serta masyarakat.

F.  Implikasi
1. Pembelajaran PLH hendaknya disertai dengan 

pengembangan nilai, moral, dan etika, karena diyakini 
akan mampu menumbuhkan potensi peserta didik 
dalam menghargai kontribusi iptek, mengembangkan 
minat mereka dalam belajar, dan memiliki sikap ilmiah 
yang jelas. Karena itu, materi esensial PLH yang di 
dalamnya terkandung nilai, moral, dan etika harus 
dimiliki oleh peserta didik, dianggap krusial, dan 
aktivitas pembelajaran perlu diarahkan pada pema-
haman dan pengalaman nilai-nilai yang secara langsung 
berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, serta 
ditekankan untuk pengembangan sistem nilai agar 
peserta didik mampu berpikir, bersikap, bertindak lebih 
matang.

2. Untuk mengembangkan PLH dari perspektif pendidikan 
nilai diperlukan strategi yang tepat dan dapat memperluas 
dan memperkaya nilai, melalui beberapa pendekatan 
alternatif, yaitu; eksperiental dan partisipatory, integral 
(strategi klarifikasi nilai, pengembangan moral, analisis 
nilai, penanaman nilai), dan belajar tindakan
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9
Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) dalam 

Perspektif Pendidikan Umum 
Izzah Faizah Siti Rusydati Khaerani 9, 

A. Latar Belakang
Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadi wacana besar di 

setiap negara di dunia. Khusus di Indonesia, pasca reformasi, 
terutama pasca kasus orang-orang hilang pada kerusuhan 
Mei di akhir dekade  sembilan puluhan, memaksa bangsa ini 
berjuang untuk memperjuangkan hak-haknya lebih keras dan 
nyaris tanpa kecuali. Sebagai itikad baik, pemerintah kemudian 
merespon dengan membuat Kementerian Hukum dan HAM. 
Hingga sekarang HAM menjadi isu yang sangat menarik dan 
dipergunjingkan terutama setelah otonomi daerah dan beberapa 
kasus yang mencedarai bangsa ini. Kasus-kasus traficking, 
KDRT, ketidakadilan pada para TKW hingga pemahaman 
agama dianggap menjadi ’biang kerok’ ketidakberdayaan HAM 
di negeri ini.

Pemerintah dan masyarakat telah bekerja keras dalam 
memformulasikan Undang-Undang yang berkaitan dengan 
HAM dengan  mengamandemen UUD 45 terutama pada 
amandemen tahun 2000, ketentuan mengenai HAM dalam 
UUD 1945 telah mengalami perubahan besar. Khusus bagi 

9 Izzah Faizah Siti Rusydati Khaerani, M.Ag, Dosen Fakultas Ushuluddin, 
Universitas Islam     Negeri Sunan Gunung Djati, Jawa Barat
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perempuan, penghapusan diskrimanasi terhadap perempuan 
diwujudkan dengan meratifikasi CEDAW (Convention on 
Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) 
sejak tahun 1984 melalui UU no. 7 th. 1984.

Banyak dampak positif dari pengenalan dan pemberlakuan 
aturan-aturan HAM bagi masyarakat. Masyarakat sekarang 
terlindungi dari perlakuan semena-mena, perbudakan 
dan sebagainya. Namun di sisi lain, tidak sedikit dengan 
mengatasnamakan HAM, bangsa ini terjebak dalam perilaku 
yang semena-mena atau ’semau gue’ untuk melegitimasi 
perilaku dan keinginannya. Dengan mengatasnamakan HAM, 
komunitas termarginal seperti kelompok homoseksual, lesbian 
mulai menyuarakan keinginannya, perkawinan lintas agama 
harus difasilitasi,  negara tidak berhak mengintervensi melalui 
kebijakan-kebijakannya, segala sesuatu yang berhubungan 
dengan wilayah privat.

Beberapa survei yang dilakukan oleh Komnas Perempuan 
pasca Otonomi Daerah, menemukan 154 kebijakan yang 
menurut Komnas Perempuan tidak sesuai dan menginjak-injak 
HAM, termasuk kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah 
Kab. Cianjur mewajibkan memakai jilbab bagi PNS muslimah; 
Kebijakan Provinsi DI Aceh dengan pemberlakuan polisi 
khalwat dan beberapa daerah yang menjadi pilot project 
disain perkampungan muslim. Menurut pantauannya semua 
kebijakan-kebijakan tersebut melanggar HAM dan yang paling 
banyak pelanggarannya adalah di Jawa Barat.

Dari latar belakang di atas dapat ditarik rumusan 
masalahnya sebagai berikut: Bagaimanakah desain UU HAM 
yang ada di Indonesia, dan bagaimanakah pandangan PU terkait 
beberapa hal yang berhubungan dengan problem-problem yang 
berkaitan dengan HAM ?
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B.    Desain Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang
1. Hak Asasi Manusia Dan Hak Konstitusional Warga 

Negara
Hak asasi manusia merupakan salah satu materi inti dari 

naskah undang-undang dasar di negara modern. Demikian 
pula hak dan kewajiban warga negara merupakan salah satu 
materi pokok yang diatur dalam setiap undang-undang dasar 
sesuai dengan paham konstitusi negara modern. Hak Asasi 
Manusia (HAM), adalah seperangkat hak yang melekat pada 
hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk 
Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang 
wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, 
Hukum, Pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan 
serta perlindungan harkat dan martabat manusia. (Lihat Pasal 
1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 
dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi 
Manusia).Artinya, yang dimaksud sebagai hak asasi manusia 
adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, 
hak asasi manusia (the human rights) itu berbeda dari pengertian 
hak warga negara (the citizen’s rights). Namun, karena hak asasi 
manusia itu telah tercantum secara tegas dalam UUD 1945, Juga 
telah resmi menjadi hak konstitusional setiap warga negara 
atau “constitutional rights”. Namun tetap harus dipahami 
bahwa tidak semua “constitutional rights” identik dengan 
“human rights”. Terdapat hak konstitusional warga negara (the 
citizen’s constitutional rights) yang bukan atau tidak termasuk ke 
dalam pengertian hak asasi manusia (human rights). Misalnya, 
hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam 
pemerintahan adalah “the citizen’s constitutional rights”, tetapi 
tidak berlaku bagi setiap orang yang bukan warga Negara. 
Karena itu, tidak semua “the citizen’s rights” adalah “the human 
rights”, akan tetapi dapat dikatakan bahwa semua “the human 
rights” juga adalah sekaligus merupakan “the citizen’s rights”. 
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Pengertian-pengertian mengenai hak warga negara juga 
harus dibedakan antara hak konstitusional dan hak legal. Hak 
konstitutional (constitutional rights) adalah hak-hak yang dijamin 
di dalam dan oleh UUD 1945, sedangkan hak-hak hukum 
(legal rights) timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan 
peraturan perundang-undangan di bawahnya (subordinate 
legislations). Setelah ketentuan tentang hak asasi manusia 
diadopsikan secara lengkap dalam UUD 1945, pengertian 
tentang hak asasi manusia dan hak asasi warga negara dapat 
dikaitkan dengan pengertian ”constitutional rights” yang dijamin 
dalam UUD 1945. Selain itu, setiap warga negara Indonesia 
memiliki juga hak-hak hukum yang lebih rinci dan operasional 
yang diatur dengan undang-undang ataupun peraturan 
perundang-undangan lain yang lebih rendah. Hak-hak yang 
lahir dari peraturan di luar undang-undang dasar disebut hak-
hak hukum (legal rights), bukan hak konstitusional (constitutional 
rights).

2.   Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD 1945
Sebelum dilakukan amandemen, UUD 1945 pembicaraan 

tentang HAM masih asing, meskipun disebutkan dalam 
Pembukaan UUD 45 namun belum dipertegas dan diperinci 
tentang jaminan hak asasi manusia. Namun pasca Perubahan 
UUD 1945, terutama perubahan kedua pada 2000, ketentuan 
mengenai hak asasi manusia dalam UUD 1945 telah mengalami 
perubahan yang sangat mendasar.

Materi yang semula hanya berisi tujuh butir ketentuan yang 
juga tidak sepenuhnya dapat disebut sebagai jaminan hak asasi 
manusia, saat ini telah bertambah secara signifikan, sehingga 
perumusannya menjadi lengkap dan menjadikan UUD 1945 
merupakan salah satu undang-undang dasar yang paling 
lengkap memuat perlindungan terhadap hak asasi manusia. 
Dengan disahkannya Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 
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2000, materi baru ketentuan dasar tentang hak asasi manusia 
itu, dalam UUD 1945 dimuat dalam Pasal 28A ayat (1) sampai 
dengan Pasal 28J ayat (2), yaitu sebagai berikut;

a. Setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan 
hidup dan kehidupannya (Ps 28 A). Pasal 28A dalam ayat 
(1) ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 1) setiap 
orang berhak untuk hidup;’ dan 2) setiap orang berhak 
mempertahankan hidup dan kehidupannya;

b. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan 
melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang 
sah (Ps 28 B ayat 1 ).  Pasal ini dapat dibagi dua, yaitu: 
1) setiap orang berhak untuk membentuk keluarga 
melalui perkawinan yang sah; dan 2) setiap orang berhak 
melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

c. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, 
dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi. (Ps 28 B ayat 2). Pasal  ini 
berisi dua prinsip, yaitu: 1) Setiap anak berhak atas 
kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang; dan 2) 
Setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi;

d. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui 
pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat 
pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu 
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi 
meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan 
umat manusia (Pasal 28C ayat 1). Pasal ini dapat pula 
dipecah-pecah dalam beberapa prinsip, yaitu: 1) setiap 
orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan 
kebutuhan dasarnya demi meningkatkan kualitas 
hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia; 2) setiap 
orang berhak mendapat pendidikan demi meningkatkan 
kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia; 
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3) setiap orang berhak memperoleh manfaat dari ilmu 
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi 
meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan 
umat manusia;

e. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam 
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk 
membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;

f. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, per-
lindung  an, dan kepastian hukum yang adil serta per-
lakuan yang sama di hadapan hukum  (Psl 28D ayat 1). 
Dalam ketentuan ini tercakup jugs pengertian hak atas 
pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum yang 
menurut Pasal 281 ayat (1) merupakan hak asasi manusia 
yang fidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;

g. Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, 
dan mendapat perlakuan yang adil dan layak dalam 
hubungan kerja (Ps 28 ayat 2);

h. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan 
yang sama dalam pemerintahan (Ps 28D ayat 3);

i. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan (Ps 28 
ayat 4);

j. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat 
menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, 
memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih 
tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, 
serta berhak kembali. 16 Pasal 28E ayat (1) ini dapat dirinci 
ke dalam beberapa prinsip, yaitu: 1) setiap orang bebas 
memeluk agama dan beribadat menurut agamanya  2) 
setiap orang bebas memilih pendidikan dan pengajaran; 
3) setiap orang bebas memilih pekerjaan; 4) setiap orang 
bebas memilih kewarganegaraan; 5) setiap orang berhak 
memilih tempat tinggal di wilayah negaranya, meninggal-
kannya,18 dan berhak kembali lagi ke negaranya;
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k. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini 
kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai 
dengan hati nuraninya. 

l. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat (freedom 
of association), kebebasan berkumpul (freedom of peaceful 
assembly), dan kebebasan mengeluarkan pendapat 
(freedom of expression) – Ps 28 E ayat 3;

m. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mem-
peroleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan 
lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, mem-
peroleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan me-
nyampaikan informasi dengan menggunakan segala 
jenis saluran yang tersedia.(Ps 28 F). Ketentuan ini 
dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 1) setiap orang berhak 
untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna 
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, 
2) setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, 
memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan 
informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang 
tersedia;

n. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, 
keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang 
di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan 
perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau 
tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 
28G ayat (1)). Pasal ini ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 
1) setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, 
keluarga, kehormatan, martabat, dan harts benda yang di 
bawah kekuasaannya; dan 2) setiap orang berhak atas rasa 
aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk 
berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak 
asasi;
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o. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau 
perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia 
dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
(Pasal 28G ayat (2)). Pasal ini dapat dibagi menjadi dua, 
yaitu; 1) setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan  
atau perlakuan lain yang merendahkan derajat martabat 
manusia, dan 2) setiap orang berhak memperoleh suaka 
politik dari negara lain;

p. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 
bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup 
yang balk dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan 
kesehatan; (Ps 28  H ayat 1) ;

q. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan 
khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat 
yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (Ps 28 
H ayat 2);

r. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkin-
kan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia 
yang bermartabat (Ps 28 H ayat 3);

s. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi 
dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara 
sewenang-wenang oleh siapapun (Ps 18 H ayat 3);

t. Setiap orang berhak untuk hidup, untuk tidak disiksa, 
berhak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak 
beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui 
sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak 
dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (Ps 28 I ayat 
1) Hak-hak tersebut merupakan hak asasi manusia yang 
tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yang dapat 
dirinci menjadi tujuh macam hak asasi manusia, yaitu 
bahwa setiap orang mempunyai: 1) hak untuk hidup; 2) 
hak untuk tidak disiksa; 3) hak atas kemerdekaan pikiran 
dan hati nurani; 4) hak atas kebebasan beragama; 5) hak 
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untuk tidak diperbudak; 6) hak untuk diakui sebagai 
pribadi di hadapan hukum; dan 7) hak untuk tidak 
dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut;

u. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat 
diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan 
perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat 
diskriminatif itu; 

Dalam rangka menegakkan butir-butir ketentuan hak asasi 
tersebut di atas, diatur pula mengenai kewajiban orang lain 
untuk menghormati hak asasi orang lain serta tanggungjawab 
negara atas tegaknya hak asasi manusia itu, yaitu:

a. Bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap 
penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan 
untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya 
itu (UUD 45 Ps 29); 

b. Bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional 
dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan 
peradaban; 

c. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan 
hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, 
terutama pemerintah (Ps 28 I ayat 4);

d. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia 
sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, 
maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan 
dituangkan dalam peraturan perundang-undangan;

e. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang 
lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
dan bernegara;

f. Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang 
wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan 
dengan undang-undang dengan maksud semata-mata 
untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak 
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dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan 
yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai nilai 
agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu 
masyarakat demokratis (Ps 28 J ayat 2);

Selain itu, dalam rumusan UUD 1945 pasca perubahan, 
terdapat pula pasal- pasal, selain Pasal 28A sampai dengan 
Pasal 28J yang juga memuat ketentuan mengenai hak-hak 
asasi manusia. Di samping Pasal 28A sampai dengan Pasal 
281 tersebut, ketentuan yang dapat dikaitkan dengan hak 
asasi manusia terdapat pula dalam Pasal 29 ayat (2), yaitu 
”Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 
memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat 
menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Pasal inilah yang 
sebenarnya paling memenuhi syarat untuk disebut sebagai pasal 
hak asasi manusia yang diwarisi dari naskah asli UUD 1045.

Sedangkan ketentuan lainnya, seperti Pasal 27 ayat (1) dan 
(2), Pasal 28, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), serta Pasal 32 ayat 
(1) dan (2) bukanlah ketentuan mengenai jaminan hak asasi 
manusia dalam arti yang sebenarya, melainkan hanya berkaitan 
dengan pengertian hak warga negara.Ketentuan-ketentuan 
UUD 1945 tersebut di atas, jika dirinci butir demi butir, dapat 
mencakup prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

1)  Setiap orang berhak untuk hidup;
2)  Setiap orang berhak mempertahankan hidup dan 

kehidupannya;
3)  Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga melalui 

perkawinan yang sah; 
4)  Setiap orang berhak melanjutkan keturunan melalui 

perkawinan yang sah;
5)  Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, 

dan berkembang;
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6)  Setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi;

7)  Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui 
pemenuhan kebutuhan dasarnya, demi meningkatkan 
kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia; 

8)  Setiap orang berhak mendapat pendidikan, demi 
meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan 
umat manusia;

9)  Setiap orang berhak memperoleh manfaat dari ilmu 
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi 
meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan 
umat manusia;

10)  Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya 
dalam mempejuangkan haknya secara kolektif untuk 
membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya; 

11)  Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 
perlakuan yang sama di hadapan hukum;

12)  Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, 
dan mendapat perlakuan yang adil dan layak dalam 
hubungan kerja;

13)  Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan 
yang sama dalam pemerintahan;

14)  Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan;
15)  Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat 

menurut agamanya;
16)  Setiap orang bebas memilih pendidikan dan pengajaran;
17)  Setiap orang bebas memilih pekerjaan;
18)  Setiap orang bebas memilih kewarganegaraan;
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19)  Setiap orang berhak memilih tempat tinggal di wilayah 
negara, meninggalkannya, dan berhak kembali lagi ke 
negara;

20) Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  meyakini  
kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai 
dengan hati nuraninya;

21) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat (freedom of 
association) ;

22) Setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul (freedom of 
peaceful assembly);

23) Setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan 
pendapat (freedom of expression);

24) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan 
memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi 
dan lingkungan sosialnya;

25) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, 
memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan 
informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang 
tersedia;

26) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, 
keluarga, kehormatan, martabat, dan harts bends yang di 
bawah kekuasaannya

27) Setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan 
dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat 
sesuatu yang merupakan hak asasi;

28) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau 
perlakuan lain yang merendahkan derajat martabat 
manusia;

29) Setiap orang berhak memperoleh suaka politik dari 
negara lain;

30) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin;
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31) Setiap orang berhak bertempat tinggal (yang baik dan 
sehat);

32) Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup 
yang baik dan sehat;

33) Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan;
34) Setiap  orang  berhak   mendapat  kemudahan  dan per-

lakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan 
manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan 
keadilan; 

35) Setiap orang berhak  atas  jaminan  sosial  yang 
memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh 
sebagai manusia yang bermartabat;

36) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi 
dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara 
sewenang-wenang oleh siapapun;

37) Setiap orang berhak untuk hidup;
38) Setiap orang berhak untuk tidak disiksa;
39) Setiap orang berhak atas kemerdekaan pikiran dan hati 

nurani;
40) Setiap berhak atas kebebasan beragama;
41) Setiap orang berhak untuk tidak diperbudak;
42) Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di 

hadapan hukum; 
43) Setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar 

hukum yang berlaku surut;
44) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat 

diskriminatif atas dasar apapun; 
45) Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan 

terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Berbagai ketentuan yang telah dituangkan dalam rumusan 
UUD 1945 itu merupakan substansi yang berasal dari rumusan 
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Ketetapan No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, 
yang selanjutnya menjelma menjadi materi UU No. 39 Tahun 
1999 tentang Hak Asasi Manusia. Karena itu, untuk memahami 
substansi yang diatur itu dalam UUD 1945, kedua instrumen 
yang terkait ini, yaitu TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 dan 
UU No. 39 Tahun 1999 perlu dipelajari juga dengan seksama. 
Selain itu, secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa ketentuan-
ketentuan tentang hak asasi manusia yang telah diadopsikan 
ke dalam sistem hukum nasional Indonesia berasal dari 
konvensi-konvensi internasional, dan deklarasi universal hak 
asasi manusia, serta berbagai instrumen hukum Internasional 
lainnya.

2.  Hak Konstitusional Warga Negara
Menjadi Warga Negara Republik Indonesia menurut UUD 

1945 mempunyai arti yang sangat penting dalam sistem hukum 
dan pemerintahan. UUD 1945 mengakui dan menghormati hak 
asasi setiap individu manusia yang berada dalam wilayah negara 
Republik Indonesia. Penduduk Indonesia, apakah berstatus 
sebagai Warga Negara Indonesia atau bukan diperlakukan 
sebagai manusia yang memiliki hak dasar yang diakui universal. 
Prinsip-prinsip hak asasi manusia itu berlaku pula bagi setiap 
individu Warga Negara Indonesia. Bahkan, di samping jaminan 
hak asasi manusia itu, setiap Warga Negara Indonesia jugs 
diberikan jaminan hak konstitusional dalam UUD 1945.

Di samping itu, terdapat pula ketentuan mengenai 
jaminan hak asasi manusia tertentu yang hanya berlaku bagi 
Warga Negara atau setidaknya bagi Warga Negara diberikan 
kekhususan atau keutamaan-keutamaan tertentu, misalnya, hak 
atas pekerjaan, hak atas pendidikan dan lain-lain yang secara 
bertimbal balik menimbulkan kewajiban bagi negara untuk 
memenuhi hak-hak itu khusus bagi Warga Negara Indonesia. 
Artinya, negara Republik Indonesia tidak wajib memenuhi 
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tuntutan warga negara asing untuk bekerja di Indonesia ataupun 
untuk mendapatkan pendidikan gratis di Indonesia. Hak-hak 
tertentu yang dapat dikategorikan sebagai hak konstitusional 
Warga Negara adalah:

a. Hak asasi manusia tertentu yang hanya berlaku sebagai 
hak konstitusional bagi Warga Negara Indonesia saja. 
Misalnya, 1) hak yang tercantum dalam Pasal 28D ayat 
(3) UUD 1945 yang menyatakan, ”Setiap Warga Negara 
berhak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan”; 
2) Pasal 27 ayat (2) menyatakan, ”Tiap-tiap Warga 
Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 
layak bagi kemanusiaan; 3) Pasal 27 ayat (3) berbunyi, 
”Setiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam 
pembelaan negara”; 4) Pasal 30 ayat (1) berbunyi, ”Tiap-
tiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam 
usaha pertahanan dan keamanan negara”; 5) Pasal 31 ayat 
(1) menentukan, ”Setiap Warga Negara berhak mendapat 
pendidikan”; Ketentuan-ketentuan tersebut khusus 
berlaku bagi Warga Negara Indonesia, bukan bagi setiap 
orang yang berada di Indonesia;

b. Hak asasi manusia tertentu yang meskipun berlaku 
bagi setiap orang, akan tetapi dalam kasus-kasus 
tertentu, khusus bagi Warga Negara Indonesia berlaku 
keutamaan-keutamaan tertentu. Misalnya, 1) Pasal 28D 
ayat (2) UUD 1945 menentukan, "Setiap orang berhak 
untuk bekerja”. Namun, negara dapat membatasi hak 
orang asing untuk bekerja di Indonesia. Misalnya, turis 
asing dilarang memanfaatkan visa kunjungan untuk 
mendapatkan penghidupan atau imbalan dengan cara 
bekerja di Indonesia selama mass kunjungannya itu; 
2) Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "Setiap 
orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, 
dan mengeluarkan pendapat". Meskipun ketentuan 
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ini bersifat universal, tetapi dalam implementasinya, 
orang berkewarganegaraan asing dan Warga Negara 
Indonesia tidak mungkin dipersamakan haknya. Orang 
asing tidak berhak ikut campur dalam urusan dalam 
negeri Indonesia, misalnya, secara bebas menyatakan 
pendapat yang dapat menimbulkan ketegangan sosial 
tertentu. Demikian pula orang warga negara asing tidak 
berhak mendirikan partai politik di Indonesia untuk 
tujuan mempengaruhi kebijakan politik Indonesia; 3) 
Pasal 28H ayat (2) menyatakan, "Setiap orang berhak 
untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus 
untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama 
guna mencapai persamaan dan keadilan". Hal ini juga 
diutamakan bagi Warga Negara Indonesia, bukan bagi 
orang asing yang merupakan tanggungjawab negara 
asalnya sendiri untuk memberikan perlakuan khusus itu; 

c. Hak Warga Negara untuk menduduki jabatan-jabatan 
yang diisi melalui prosedur pemilihan (elected officials), 
seperti Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan 
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan 
Wakil Walikota, Kepala Desa, Hakim Konstitusi, Hakim 
Agung, anggota Badan Pemeriksa Keuangan, anggota 
lembaga permusyawaratan dan perwakilan yaitu MPR, 
DPR, DPD dan DPRD, Panglima TNI, Kepala Kepolisian 
RI, Dewan Gubernur Bank Indonesia, anggota komisi-
komisi negara, dan jabatan-jabatan lain yang diisi melalui 
prosedur pemilihan, baik secara langsung atau secara 
tidak langsung oleh rakyat;

Hak Warga Negara untuk diangkat dalam jabatan 
jabatan tertentu (appointed officials), seperti tentara 
nasional Indonesia, polisi negara, jaksa, pegawai negeri 
sipil beserta jabatan-jabatan struktural dan fungsional 
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dalam lingkungan kepegawaian, dan jabatan-jabatan lain 
yang diisi melalui pemilihan. Setiap jabatan (office, ambt, 
functie) mengandung hak dan kewajiban serta tugas dan 
wewenang yang bersifat melekat dan yang pelaksanaan 
atau perwujudannya terkait erat dengan pejabatnya 
masing-masing (official, ambtsdrager, fungsionaris) sebagai 
subyek yang menjalankan jabatan tersebut.

Semua jabatan yang dimaksud di atas hanya 
berlaku dan hanya dapat diduduki oleh warga negara 
Indonesia sendiri sesuai dengan maksud ketentuan 
Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3). Pasal 27 ayat 
(1) menentukan, “Segala warga negara bersamaan 
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan 
wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan 
tidak ada kecualinya”. Pasal 28D ayat (3) berbunyi, 
“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan 
yang sama dalam pemerintahan”. Dengan demikian, 
setiap warga negara Indonesia berhak untuk menduduki 
jabatan-jabatan kenegaraan dan pemerintahan Republik 
Indonesia seperti yang dimaksud di atas. Penekanan 
status sebagai warga negara ini penting untuk menjamin 
bahwa jabatan- jabatan tersebut tidak akan diisi oleh 
orang-orang yang bukan warga negara Indonesia. Dalam 
hal warga negara Indonesia dimaksud telah menduduki 
jabatan- jabatan sebagaimana dimaksud di atas, maka 
hak dan kewajibannya sebagai manusia dan sebagai 
warga negara terkait erat dengan tugas dan kewenangan 
jabatan yang dipegangnya. Kebebasan yang dimiliki oleh 
setiap orang dibatasi oleh status seseorang sebagai warga 
negara, dan kebebasan setiap warga negara dibatasi 
pula oleh jabatan kenegaraan yang dipegang oleh warga 
negara yang bersangkutan. Karena itu, setiap warga 
negara yang memegang jabatan kenegaraan wajib tunduk 
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kepada pembatasan yang ditentukan berdasarkan tugas 
dan kewenangan jabatannya masing-masing;

d. Hak untuk melakukan upaya hukum dalam melawan 
atau menggugat keputusan- keputusan negara yang 
dinilai merugikan hak konstitusional Warga Negara yang 
bersangkutan. Upaya hukum dimaksud dapat dilakukan; 
1) terhadap keputusan administrasi negara (beschikking-
sdaad van de administratie); 2) terhadap ketentuan 
pengaturan (regelensdaad van staat orgaan), baik materiil 
maupun formil, dengan cars melakukan substantive 
judicial review (materile toetsing) atau procedural judicial 
review (formele toestsing), atau pun;  3) terhadap putusan 
hakim (vonis) dengan cara mengajukannya ke lembaga 
pengadilan yang lebih tinggi, yaitu tingkat banding, 
kasasi, atau peninjauan kembali. Misalnya, Pasal 51 ayat 
(1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi menentukan bahwa perorangan Warga 
Negara Indonesia dapat menjadi pemohon perkara 
pengujian undang -undang terhadap Undang Undang 
Dasar, yaitu dalam hal yang bersangkutan menganggap 
bahwa hak (dan/atau kewenangan) konstitusionalnya 
dirugikan oleh berlakunya sesuatu undang-undang yang 
dimohonkan pengujiannya.

Sebagai imbangan terhadap adanya jaminan hak 
konstitusional warga negara tersebut di atas, UUD 1945 juga 
mengatur dan menentukan adanya kewajiban konstitusional 
setiap warga negara. Serupa dengan hak-hak, kewajiban-
kewajiban dimaksud juga terdiri atas; 1) kewajiban sebagai 
manusia atau kewajiban asasi manusia; dan 2) kewajiban 
sebagai warga negara. Bahkan, jika dibedakan lagi antara 
hak dan kewajiban asasi manusia dengan hak dan kewajiban 
konstitusional warga negara, maka kewajiban-kewajiban 
dimaksud juga dapat dibedakan antara; 1) kewajiban asasi 
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manusia; 2) kewajiban asasi warga negara; dan 3) kewajiban 
konstitusional warga negara. Maksud kewajiban asasi manusia 
dan warga negara adalah:

a. Kewajiban setiap orang untuk menghormati hak 
asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara seperti yang 
tercantum dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945;

b. Kewajiban setiap orang dalam menjalankan hak dan 
kebebasannya untuk tunduk kepada pembatasan 
yang ditetapkan dengan undang-undang dengan 
maksud sernata-mats untuk menjamin pengakuan serta 
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan 
untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan 
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan 
ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, 
sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) 
UUD 1945;

c. Kewajiban setiap orang dan setiap warga negara untuk 
membayar pajak dan pungutan lain yang bersifat 
memaksa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23A UUD 
1945;

d. Kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam 
upaya pembelaan negara sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27 ayat (3) dan untuk ikut serta dalam 
usaha pertahanan dan keamanan negara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) UUD 1945.   

Subyek kedua macam kewajiban pertama tersebut di atas 
adalah ”setiap orang”. Karena itu, kedua kewajiban pertama 
di atas adalah kewajiban asasi manusia atau kewajiban setiap 
orang, terlepas dari apakah ia berstatus sebagai warga negara 
Indonesia atau bukan. Kedua kewajiban itu, berlaku juga bagi 
setiap warga negara Indonesia, sehingga oleh karenanya dapat 
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sekaligus disebut sebagai kewajiban konstitusional warga negara 
Indonesia. Namun, di samping kedua kewajiban di atas, setiap 
warga negara dan juga orang asing dibebani pula kewajiban 
lain yang secara implisit lahir, karena adanya kekuatan negara 
untuk memaksakan kehendaknya melalui instrumen pajak 
dan pungutan lain sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 
23A UUD 1945. Pasal ini menentukan, ”Pajak dan pungutan 
lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur 
dengan undang-undang”. Kekuatan negara untuk memaksa 
itu melahirkan kewajiban kepada setiap subyek wajib pajak 
dan subyek pungutan non-pajak, berupa retribusi untuk 
membayarkannya kepada negara. Oleh karena itu, kewajiban 
membayar pajak dan pungutan lainnya merupakan kewajiban 
asasi setiap orang yang hidup di Indonesia dan sekaligus 
merupakan kewajiban konstitusional setiap warga negara 
Indonesia.

Juga merupakan kewajiban setiap warga negara adalah ”Ikut 
serta dalam upaya pembelaan negara dan usaha pertahanan 
dan keamanan negara.” Di samping sebagai kewajiban, upaya 
pembelaan negara dan usaha pertahanan dan keamanan 
negara ini juga adalah hak setiap warga negara Indonesia secara 
seimbang   dan bertimbal-balik. Karena itu, Pasal 27 ayat (1) UUD 
1945 berbunyi, “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta 
dalam upaya pembelaan negara”. Sementara itu, Pasal 30 ayat 
(1) UUD 1945 berbunyi, “Tiap-tiap warga, negara berhak dan 
wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. 
Kedua ketentuan ini secara sepintas seperti pengulangan belaka, 
sehingga menimbulkan kritik mengapa tidak diintegrasikan saja 
atau setidak-tidaknya dirumuskan dalam satu pasal. Namun, 
karena perumusannya sudah demikian adanya, maka keduanya 
harus dapat dibedakan satu dengan yang lain. Pasal 27 ayat (1) 
mengatur tentang pembelaan negara yang bersifat umum, 
sedangkan Pasal 30 ayat (1) mengatur tentang pertahanan dan 



245

keamanan negara. Pasal ini menekankan pembedaan antara 
usaha pertahanan yang terkait dengan peranan TNI dan usaha 
keamanan negara yang terkait dengan peran POLRI.

C.  Hak Asasi Manusia (HAM ) Dalam Pandangan 
Pendidikan Umum
Di atas telah diuraikan secara panjang lebar mengenai hak-

hak yang melekat dalam pribadi kita sebagai warga negara. Dan 
dalam bab terdahulu disinggung pula beberapa ambiguitas di 
lapangan terutama berkaitan dengan beberapa temuannya di 
lapangan 

Dalam perspektif Islam, hak-hak azasi manusia diyakini 
telah digaransi di dalam prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang 
berasal dari teks-teks suci maupun konstruksi pemikiran ulama. 
Prinsip-prinsip dasar tersebut mencakup atas: ketuhanan, 
keadilan, persamaan, kebebasan, toleransi, dan sebagainya. 
Akan tetapi, dari segi implementasinya tidak sedikit kekeliruan 
dalam memahami hukum Islam dan hak-hak azasi manusia, 
khususnya yang berkaitan dengan kebebasan beragama (freedom 
of religion). 

Beberapa contoh kebijakan Daerah yang dianggap diskriminatif:
Kebijakan daerah yang dipantau Lokus Diskriminasi

Surat edaran Bupati Kab. Banjar No. 
065.2/00023/org tentang Pemakaian  
Jilbab bagi PNS perempuan di Pemkab 
Banjar

Diskriminasi; menentukan satu jenis 
busana bagi perempuan berdasar 
identitas keagamaan.

Perda No. 05/2003 tentang pakaian 
Muslimah di Bulukumba

Diskriminasi sebagai dampak 
pelaksanaan kebijakan, karena 
perempuan yang tidak mematuhi 
mendapatkan hukuman dan memperoleh 
sanksi sosial

Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif Pendidikan Umum 
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Dalam pandangan Pendidikan Umum yang bertujuan agar 
setiap nilai terinternalisasi dan mempribadi dalam kehidupan 
manusia, maka pembiasaan adalah suatu keharusan. Karena 
dalam proses belajar harus terdiri dari tiga unsur; pembekalan, 
latihan dan pelakonan.

Mari kita lihat cuplikan dalam pengantar buku ”Tafsir 
Ulang Perkawinan Lintas Agama Perspektif Perempuan dan 
Pluralisme; ”Perkawinan Lintas Agama, sebagai perjalanan 
menuju hak-hak asasi [perempuan-pen] dan pluralisme yang 
didasarkan pada martabat manusia yang masih panjang. 
Ketegasan posisi tentang perkawinan campur sebagai suatu 
hal yang patut dibanggakan, bukannya untuk dicurigai apalagi 
dilarang, dan bisa dijadikan salah satu indikator sejauhmana kita 
telah menapak langkah maju—atau mundur! Dalam perjalanan 
ini. (Maria Ulfah, ed. 2004:ix).

Dan atas nama kebebasan beragama pula legalitas 
perkawinan lintas agama akan terbantahkan karena dalam 
freedom of religion setiap bangsa berhak menjadi hamba Tuhan 
sesuai dengan konsep yang diajarkan Tuhannya. Jika seseorang 
sudah memaksakan kehendaknya terhadap orang lain, berarti 
orang tersebut sudah memaksa orang lain tidak menghargai 
keyakinannya sendiri.
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10
Urgensi Pendidikan Multikultural Bagi 

Masyarakat Heterogen
Syamsul Arifin10,  

A. Latar Belakang 
Realitas kebhinekaan dunia, termasuk Indonesia adalah 

suatu keniscayaan yang sesungguhnya bersifat  positif dan 
menjadi life capital (modal kehidupan) yang sangat berharga bagi 
pembangunan kehidupan. Logika ini didasarkan pada  bahwa 
semua unsur-unsur di alam ini saling melengkapi sebagai 
kebutuhan yang menyeruak lewat kesadaran manusia terhadap 
ketiadaan super body selain Tuhan.

Kegagalan mengelolanya, menjadikan kebhinekaan muncul 
sebagai faktor utama bagi terjadinya disharmonisasi, ketegangan 
sosial dan konflik horizontal yang merapuhkan sendi-sendi 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah yang dialami oleh 
Indonesia sebagai salah satu nation-state yang multikultural 
terbesar di dunia baik dilihat dari kondisi sosiokultural maupun 
geografis yang begitu beragam dan luas. Saat ini, jumlah pulau 
yang ada di wilayah NKRI sekitar 13.000 pulau. Populasi 
penduduknya berjumlah lebih dari 200 juta jiwa, terdiri dari 
300 suku yang menggunakan hampir 200 bahasa yang berbeda. 
Selain itu mereka juga menganut agama dan kepercayaan yang 

10 Dr. Syamsul Arifin, MA, Lektor, Ketua Jurusan Pendidikan Matematika 
Fak.Ilmu Tarbiyah dan  Keguruan IAIN Mataram, Nusa Tenggara Barat
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beragam seperti Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, 
Konghucu serta berbagai macam aliran kepercayaan (Shihab, 
1998:40). Hingga detik ini, “kerunyaman” sosial masih menghiasi 
beberapa daerah yang dipicu oleh keberagaman identitas 
budaya, seperti ras, agama, dan politik.  

Eskalasi konflik yang dipicu oleh kemajemukan identitas 
budaya mengalami peningkatan dengan berubahnya sistem 
pemerintahan Republik Indonesia dari sentralistik ke desen-
tralistik. Kedasaran lokal yang diwadahi UU Otonomi Daerah 
menimbulkan ekses sosial yang paradoks dengan tujuan 
perubahan sistem itu sendiri. 

Realitas multikultural Indonesia akan semakin komplek 
dengan mewujudnya dunia sebagai Desa Buana (global village). 
Tidak dihindarkan lagi identitas budaya belahan dunia lainnya 
akan turut memenuhi ruang kehidupan bumi Pancasila. Tentu,-- 
meminjam istilah Alvin Toffler (1992) – bangsa agamis  ini akan 
mengalami cultural shock yang berpotensi merangsang terjadinya 
clash of culturul yang lebih luas.

Situasi sosial yang negatif ini tidak saja menghambat 
agenda-agenda pembangunan untuk mengejar ketertinggalan 
dari negara-negara maju, seperti Jepang dan Singapura (sebagai 
contoh), tetapi yang lebih berbahaya lagi adalah merapuh-
kan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara dan 
meruntuhkan martabat bangsa di mata dunia, sekaligus meng-
undang mereka untuk menganeksasi negeri ini lagi.  

Pendidikan yang diyakini sebagai agent of change yang efektif 
secara moral bertanggungjawab atas fenomena sosial di atas, 
untuk kemudian berani membangun kehidupan yang bebas 
konflik. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah pendidikan 
multikultural. Suatu Pendidikan yang menempatkan persamaan 
derajat sebagai prinsip utama. 

Dari aspek yuridis, secara implisit Pendidikan Multikultural 
merupakan amanat Undang-Undang sebagaimana termaktub 
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dalam Pasal 4 USPN No 20 2003 yang menyatakan, bahwa 
pendidikan diselenggarakan secara demokratis, tidak diskri-
mina tif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, 
nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Singkat kata, Pen-
didikan Multikltural merupakan solusi jangka panjang bagi 
problematika sosial kebangsaan dan interaksi global Indonesia 
kini. 

Namun, meskipun Pendidikan Multikultural sudah lama 
diwacanakan, tetapi belum ada konsep yang jelas pendidikan 
tersebut yang sesuai dengan kondisi sosial budaya Indonesia. 
Karenanya, makalah singkat ini mencoba menggali jawaban 
dari persoalan bagaimana nilai dan konsep Pendidikan Multi-
kulturalisme yang sesuai dengan konteks Indonesia yang 
relegius.

Masalah utama yang ingin dipecahkan dalam makalah ini 
adalah Model Pendidikan Multikultural yang Membangun 
Sistem Pendidikan Berkesederajatan Budaya. Dari masalah 
utama ini, lalu diturunkan rumusan-rumusan masalah spesifik 
untuk mencoba menjawab persoalan besar di atas, sebagai 
berikut: Apakah Pendidikan Multikultural dari dimensi konsep 
dan historis? Apakah urgensi Pendidikan Multikultural bagi 
Indonesia? Bagaimanakah konsep Pendidikan Multikultural? 
Apa sajakah  nilai-nilai dan tujuan Pendidikan Multikultural? 
dan bagaimanakah cara Pendidikan Multikultural dapat 
membangun kehidupan yang berkesederajatan budaya?

B. Kerangka Konseptual Multikulturalisme
Istilah multikulturalisme  berasal dari kata "multikultural" 

menunjuk fakta keragaman, sementara "multikulturalisme" 
menunjuk sikap normatif atas fakta keragaman itu. Menurut 
Parsudi Suparlan (2002) akar kata dari multikulturalisme 
adalah kebudayaan, yaitu kebudayaan yang dilihat dari 
fungsinya sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Dalam 

Urgensi Pendidikan Multikultural Bagi Masyarakat Heterogen
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konteks pembangunan bangsa, istilah multikultural ini telah 
membentuk suatu ideologi yang disebut multikulturalisme. 
Konsep multikulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan 
konsep keanekaragaman secara sukubangsa atau kebudayaan  
sukubangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk, karena 
multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan 
dalam kesederajatan. Ulasan mengenai multikulturalisme 
mau tidak mau akan mengulas berbagai permasalahan yang 
mendukung ideologi  ini, yaitu politik dan demokrasi, keadilan 
dan penegakan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, HAM, 
hak budaya komuniti dan golongan minoritas, prinsip-prinsip 
etika dan moral, dan tingkat serta mutu produktivitas.

Multikulturalisme adalah sebuah ideologi dan sebuah alat 
untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya. 
Untuk dapat memahami multikulturalisme diperlukan lan-
dasan pengetahuan yang berupa bangunan konsep-konsep 
yang relevan dan mendukung keberadaan serta berfungsinya 
multikulturalisme dalam kehidupan manusia. Bangunan 
konsep-konsep ini harus dikomunikasikan di antara para ahli 
yang mempunyai perhatian ilmiah yang sama tentang multi-
kulturalisme, sehingga terdapat kesamaan pemahaman dan 
saling mendukung dalam memperjuangkan ideologi ini. Ber-
bagai konsep yang relevan dengan multikulturalisme antara 
lain adalah, demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya 
dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, suku-
bangsa, kesukubangsaan, kebudayaan sukubangsa, keyakinan 
keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan 
publik, HAM, hak budaya komuniti, dan konsep-konsep lainnya 
yang relevan.

Selanjutnya Suparlan mengutip Fay (1996), Jary dan 
Jary (1991), Watson (2000) dan Reed (ed. 1997) menyebutkan 
bahwa multikulturalisme ini akan menjadi acuan utama 
bagi terwujudnya masyarakat multikultural, karena multi-
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kulturalisme sebagai sebuah ideologi akan mengakui dan 
mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara 
individual maupun secara kebudayaan. Dalam model 
multikulturalisme ini, sebuah masyarakat (termasuk juga 
masyarakat bangsa seperti Indonesia) mempunyai sebuah 
kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat tersebut 
yang coraknya seperti sebuah mosaik. Di dalam mosaik tercakup 
semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat yang lebih kecil 
yang membentuk terwujudnya masyarakat yang lebih besar, 
yang mempunyai kebudayaan seperti sebuah mosaik. Dengan 
demikian,  multikulturalisme diperlukan dalam bentuk tata 
kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis,  meskipun 
terdiri dari beraneka ragam latar belakang kebudayan.

Will Kymlicka dalam B. Heri Juliawan http://groups.
yahoo.com/ group/budaya tionghua/message),  membedakan 
dua kategori keragaman yaitu, negara multibangsa dan negara 
polietnis. Negara multibangsa lahir dari koeksistensi beberapa 
bangsa yang semula berdiri sendiri-sendiri dalam batas-batas 
teritorial masing-masing. Koeksistensi itu mungkin terjadi 
lewat invasi dan penjajahan, mungkin terjadi secara sukarela. 
Dalam negara multibangsa, unit politik yang relevan adalah 
bangsa atau suku bangsa, dan biasanya menuntut otonomi atau 
pemerintahan sendiri demi mempertahankan keunikannya 
berhadapan dengan kultur mayoritas.

Keragaman dalam negara polietnis muncul dari ge-
lom bang migrasi secara individual maupun berkelompok. 
Mereka bergabung secara longgar dalam suatu asosiasi atau 
perkumpulan yang disebut "kelompok etnis" Kelompok-kelom-
pok etnis itu umumnya menghendaki diterima sebagai bagian 
masyarakat luas sambil tetap diakui keunikan etnisnya. Lain dari 
suku bangsa, kelompok etnis tidak menuntut otonomi politik, 
tetapi sekadar modifikasi lembaga-lembaga publik dan hukum 
dalam masyarakat agar dapat mengakomodasi keunikannya.

Urgensi Pendidikan Multikultural Bagi Masyarakat Heterogen
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Kedua bentuk keragaman kultur ini dapat terjadi di satu 
negara, dan Indonesia tampaknya merupakan salah satunya. 
Otonomi Aceh dan Papua dapat dikategorikan sebagai tuntutan 
dalam rangka negara multibangsa, sedangkan pengakuan 
terhadap etnis Tionghoa dan penghapusan diskriminasi merupa-
kan tuntutan dalam rangka negara polietnis. Identifikasi seperti 
ini menghindari tumpang tindih dalam kategorisasi persoalan, 
dan menyelamatkan istilah multikulturalisme dari bahaya 
menjadi slogan. Meski demikian, ada potensi kebingungan di 
mana kita hendak menempatkan agama. Apakah komunitas 
agama hendak dijadikan unit politik yang berhak mengajukan 
klaim yang sama sahnya dengan suku bangsa atau kelompok 
etnis atau tidak dihitung sama sekali?

Selanjutnya, Heri Juliawan mengatakan kerangka 
kedua merupakan turunan kerangka pertama, akomodasi 
kepentingan. Bila diperas dalam fakta kerasnya, isu terpenting 
multikulturalisme sebenarnya terletak pada manajemen 
kepentingan. Aneka kelompok dalam masyarakat apakah itu 
suku bangsa atau kelompok etnis, mengajukan klaim agar unit 
politik yang lebih besar seperti negara melakukan sesuatu demi 
kelangsungan hidup kelompok-kelompok itu. Klaim-klaim 
itu membungkus kepentingan yang biasanya lebih dasariah. 
Masalahnya kini, ada pada definisi arti "kepentingan."

Menurut Amy Gutman dalam B. Heri Juliawan  (2008),  
ada dua jenis kepentingan yang relevan, kepentingan umum 
dan kepentingan khusus. Kepentingan umum adalah aneka 
kebutuhan yang pemenuhannya sama untuk tiap orang, tanpa 
peduli identitas kulturalnya. Termasuk di dalamnya adalah 
kebutuhan akan fasilitas kesehatan, perumahan, pendidikan, 
kebebasan berbicara, berkumpul dan berserikat. Mengenai 
kebutuhan umum ini, semua warganegara harus mendapat 
perlakuan sama. Siapa pun berhak menuntut bila kepentingan 
ini tidak terpenuhi.
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Kepentingan khusus, menyangkut aneka kebutuhan yang 
pemenuhannya terkait dengan aspek-aspek khusus kehidupan 
(survival) kelompok bersangkutan. Bila dalam hal pemenuhan 
kepentingan umum yang hendak dicapai adalah kesetaraan, 
dalam hal pemenuhan kepentingan khusus, yang terjadi justru 
sebaliknya yaitu keistimewaan, pengecualian, atau privilese. 
Karena itu, kepentingan khusus berpeluang melahirkan 
polemik dan konflik. Dalam hal ini, pemerintah dan masyarakat 
ditantang untuk senantiasa merumuskan kembali paham 
keadilan dan kesetaraan. Kapankah suatu privilese dianggap sah 
dan tidak menyalahi prinsip kesetaraan? 

Terkait kesetaraan dalam hubungannya dengan pemenuh-
an kepentingan umum, Bhikhu Parekh dalam B. Heri Juliawan  
(2008) mengatakan, kesetaraan seharusnya didasarkan bukan 
pada uniformitas manusia, tetapi pada kait mengait antara 
uniformitas dan perbedaan. Termasuk dalam kesetaraan 
adalah kesetaraan dalam hal kebebasan dan kesempatan untuk 
berbeda. Memperlakukan orang secara setara menuntut kita 
untuk memerhatikan baik kesamaan maupun perbedaan antar 
individu atau kelompok.

Konsep multikulturalisme di atas akan berfungsi 
tergantung pada ideologi politik yang dipilih. Dan demokrasi 
dipandang sebagai satu-satunya ideologi yang bisa  menjamin 
multikulturalisme. Namun, Amy Chua (2003) khawatir, 
demokrasi dan pasar bebas niscaya memenangkan mayoritas 
sambil mengeksploitasi minoritas yang kuat secara ekonomi. 
Bila ini yang terjadi, yang digagalkan adalah prinsip kebebasan 
mengekspresikan diri, karena minoritas di bawah dominasi 
mayoritas tidak lagi punya kebebasan untuk mewujudkan 
identitas khususnya. Dalam hal ini, demokrasi harus dijaga 
ketat sebagai mekanisme yang mempertahankan kebebasan 
berekspresi, sehingga tidak mengurangi hak tiap individu dan 
kelompok mewujudkan kekhususannya.

Urgensi Pendidikan Multikultural Bagi Masyarakat Heterogen
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Adapun puncak tujuan multikulturalisme adalah me-
wujud kan hidup bersama yang sedekat mungkin pada 
kepenuhan "hidup baik." Setiap orang ingin hidup baik, terpenuhi 
segala kebutuhan material dan spiritualnya, dan berhak untuk 
hidup baik. Cara mencapai hidup baik itu berbeda-beda untuk 
tiap orang atau kelompok, bahkan definisi hidup baik itu pun 
berbeda-beda. 

C. Sejarah Pendidikan Multikultural
Dalam sejarahnya, pendidikan multikultural sebagai sebuah 

konsep atau pemikiran tidak muncul dalam ruangan kosong, 
namun ada kepentingan politik, sosial, ekonomi dan intelektual 
yang mendorong kemunculannya. Wacana pendidikan 
multikultural pada awalnya sangat bias Amerika, karena punya 
akar sejarah dengan gerakan hak asasi manusia (HAM) dari 
berbagai kelompok yang tertindas di negeri tersebut. Banyak 
lacakan sejarah atau asal-usul pendidikan multikultural yang 
merujuk pada gerakan sosial Orang Amerika keturunan Afrika 
dan kelompok kulit berwarna lain yang mengalami praktik 
diskriminasi di lembaga-lembaga publik pada masa perjuangan 
hak asasi pada tahun 1960-an. Di antara lembaga yang secara 
khusus disorot, karena bermusuhan dengan ide persamaan ras 
pada saat itu adalah lembaga pendidikan. Pada akhir 1960-an 
dan awal 1970-an, suara-suara yang menuntut lembaga-lembaga 
pendidikan agar konsisten dalam menerima dan menghargai 
perbedaan semakin kencang, yang dikumandangkan oleh para 
aktivis, para tokoh dan orang tua. Mereka menuntut adanya 
persamaan kesempatan di bidang pekerjaan dan pendidikan. 
Momentum inilah yang dianggap sebagai awal mula dari 
konseptualisasi pendidikan multikultural.

Tahun 1980-an agaknya yang dianggap sebagai ke-
munculan lembaga sekolah yang berlandaskan pendidikan 
multikultural yang didirikan oleh para peneliti dan aktivis 
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pendidikan progresif. James Bank adalah salah seorang pioner 
dari pendidikan multikultural. Dia yang membumikan konsep 
pendidikan multikultural menjadi ide persamaan pendidikan. 
Pada pertengahan dan akhir 1980-an, muncul kelompok sarjana, 
di antaranya Carl Grant, Christine Sleeter, Geneva Gay dan Sonia 
Nieto yang memberikan wawasan lebih luas soal pendidikan 
multikultural, memperdalam kerangka kerja yang membumikan 
ide persamaan pendidikan dan menghubungkannya dengan 
transformasi dan perubahan sosial.

Didorong oleh tuntutan warga Amerika keturunan Afrika, 
Latin/Hispanic, warga pribumi dan kelompok marjinal 
lain terhadap persamaan kesempatan pendidikan, serta di-
dorong oleh usaha komunitas pendidikan profesional untuk 
mem berikan solusi terhadap masalah pertentangan ras dan 
rendahnya prestasi kaum minoritas di sekolah, menjadikan 
pendidikan multikultural sebagai slogan yang sangat populer 
pada tahun 1990-an. Selama dua dekade konsep pendidikan 
multikultural menjadi slogan yang sangat populer di sekolah-
sekolah AS. Secara umum, konsep ini diterima sebagai strategi 
penting dalam mengembangkan toleransi dan sensitivitas 
terhadap sejarah dan budaya dari kelompok etnis yang beraneka 
macam di negara ini. 

Ide pendidikan multikulturalisme akhirnya menjadi 
komitmen global sebagaimana direkomendasi UNESCO pada 
bulan Oktober 1994 di Jenewa. Rekomendasi itu di antaranya 
memuat empat pesan. Pertama, pendidikan hendaknya 
mengembangkan kemampuan untuk mengakui dan menerima 
nilai-nilai yang ada dalam kebhinnekaan pribadi, jenis ke-
lamin, masyarakat dan budaya serta mengembangkan ke-
mampuan untuk berkomunikasi, berbagi dan bekerja sama 
dengan yang lain. Kedua, pendidikan hendaknya meneguh-
kan jati diri dan mendorong konvergensi gagasan dan 
penyelesaian-penyelesaian yang memperkokoh perdamaian, 

Urgensi Pendidikan Multikultural Bagi Masyarakat Heterogen
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persaudaraan dan solidaritas antara pribadi dan masyarakat. 
Ketiga, pendidikan hendaknya meningkatkan kemampuan 
menyelesaikan konflik secara damai dan tanpa kekerasan. 
Karena itu, pendidikan hendaknya juga meningkatkan pe-
ngembang an kedamaian dalam diri pikiran peserta didik, 
sehingga dengan demikian mereka mampu membangun secara 
lebih kokoh kualitas toleransi, kesabaran, kemauan untuk 
berbagi dan memelihara. 

Konsep pendidikan multikultural dalam perjalanannya 
menyebar luas ke kawasan di luar AS, khususnya di negara-
negara yang memiliki keragaman etnis, ras, agama dan budaya 
seperti Indonesia. Sekarang ini, pendidikan multikultural secara 
umum mencakup ide pluralisme budaya. Tema umum yang 
dibahas meliputi pemahaman budaya, penghargaan budaya 
dari kelompok yang beragam dan persiapan untuk hidup dalam 
masyarakat pluralistik. 

Pada konteks Indonesia, perbincangan tentang konsep 
pendidikan multikultural semakin memperoleh momentum 
pasca runtuhnya rezim otoriter-militeristik Orde Baru karena 
hempasan badai reformasi. Era reformasi ternyata tidak hanya 
membawa berkah bagi bangsa kita, namun juga memberi 
peluang meningkatnya kecenderungan primordialisme. Untuk 
itu, dirasakan kita perlu menerapkan paradigma pendidikan 
multikultur untuk menangkal semangat primordialisme 
tersebut. 

Secara generik, pendidikan multikultural memang se-
buah konsep yang dibuat dengan tujuan untuk menciptakan 
persamaan peluang pendidikan bagi semua siswa yang berbeda-
beda ras, etnis, kelas sosial dan kelompok budaya. Salah satu 
tujuan penting dari konsep pendidikan multikultural adalah 
untuk membantu semua siswa agar memperoleh pengetahuan, 
sikap dan ketrampilan yang diperlukan dalam menjalankan 
peran-peran seefektif mungkin pada masyarakat demokrasi-
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pluralistik serta diperlukan untuk berinteraksi, negosiasi, dan 
komunikasi dengan warga dari kelompok beragam agar tercipta 
sebuah tatanan masyarakat bermoral yang berjalan untuk 
kebaikan bersama.

D. Urgensi Pendidikan Multikultural bagi Indonesia
Meskipun lahir dan berkembang di Amerika Serikat – 

dan bias Amerika ini tidak dapat dihindari sekali pun harus  
ada usaha maksimal untuk meminimalkannya – Pendidikan 
Multikultural sangat dibutuhkan di Indonesia. Sekurang-
kurangnya ada enam alasan mengapa Indonesia perlu 
melaksanakan pendidikan multicultural. 

Pertama, bahwa secara alami atau kodrati, manusia 
diciptakan Tuhan dalam keanekaragaman kebudayaan, dan 
oleh karena itu pembangunan manusia harus memperhatikan 
keanekaragaman budaya tersebut. Dalam konteks ke-Indonesia-
an, maka menjadi keniscayaan bahwa pembangunan manusia 
Indonesia harus didasarkan atas multikulturalisme mengingat 
kenyataan bahwa negeri ini berdiri di atas keanekaragaman 
budaya. 

Di samping dalam rangka melestarikan budaya sebagai 
penopang pembangunan dan menjadi jati diri bangsa, juga 
dalam mengelola prasangka. Dalam setiap masyarakat 
majemuk selalu ada prasangka yang mempengaruhi interaksi 
sosial antara berbagai golongan penduduk. Misalnya, setiap 
golongan penduduk di masyarakat Indonesia menyandang 
perangkat prasangka, warisan generasi sebelumnya. Golongan 
pribumi, misalnya, hidup dengan sejumlah prasangka terhadap 
keturunan China, dan sebaliknya. Golongan penduduk Islam 
menyimpan sejumlah prasangka terhadap golongan Kristen, 
dan sebaliknya. 

Berbagai prasangka sosial dalam masyarakat majemuk 
tidak bersifat langgeng. Dari waktu ke waktu, berbagai 
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prasangka itu berubah. Perubahan dalam prasangka ini dapat 
menuju interaksi sosial yang lebih baik atau lebih jelek. Dalam 
kurun waktu tertentu, golongan-golongan penduduk bisa 
menjadi lebih saling mencurigai, saling membenci, tetapi juga 
bisa menjadi saling memahami dan saling menghormati. Ini 
ditentukan oleh cara berbagai golongan penduduk dalam suatu 
masyarakat majemuk mengelola prasangka-prasangka sosial 
yang ada dalam diri masing-masing. 

Pendidikan multikultural merupakan upaya kolektif suatu 
masyarakat majemuk untuk mengelola berbagai prasangka 
sosial yang ada dengan cara-cara yang baik. Tujuannya, men-
ciptakan hubungan lebih serasi dan kreatif di antara berbagai 
golongan penduduk dalam masyarakat. Melalui pendidikan 
multikutural, siswa yang datang dari berbagai golongan 
penduduk dibimbing untuk saling mengenal cara hidup mereka, 
adat-istiadat, kebiasaan, memahami aspirasi-aspirasi mereka, 
serta untuk mengakui dan menghormati bahwa tiap golongan 
memiliki hak untuk menyatakan diri menurut cara masing-
masing. Dalam konteks masyarakat Indonesia, misalnya, 
melalui pendidikan multikultural, para siswa dapat dibimbing 
untuk memahami makna Bhinneka Tunggal Ika, dan untuk 
mengamalkan semboyan ini dalam kehidupan nyata sehari-
hari. 

Kedua, sebagai imbas dari kegagalan mengelola kecurigaan 
antar kelompok identitas budaya, bermunculan  konflik sosial 
yang bernuansa SARA (suku, agama, dan ras) yang melanda 
negeri ini pada dasawarsa terakhir  berkaitan erat dengan 
masalah kebudayaan. Dari banyak studi menyebutkan  salah 
satu penyebab utama dari konflik ini adalah akibat lemahnya 
pemahaman dan pemaknaan tentang konsep kearifan budaya. 
Menurut AlQadrie (2005), Profesor Sosiologi pada Universitas 
Tanjungpura Pontianak, berbagai konflik sosial yang telah 
menimbulkan keterpurukan di negeri ini  disebabkan oleh 
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kurangnya kemauan untuk menerima dan menghargai 
perbedaan, ide dan pendapat orang lain, karya dan jerih payah 
orang lain, melindungi yang lemah dan tak berdaya, menyayangi 
sesama,  kurangnya kesetiakawanan sosial,  dan tumbuhnya 
sikap egois serta kurang perasaan atau kepekaan sosial. Hal 
sama juga dikemukakan oleh Rahman (2005) bahwa konflik-
konflik  kedaerahan sering terjadi seiring dengan ketiadaan 
pemahaman akan keberagaman atau multikultur. Oleh karena 
untuk mencegah atau meminimalkan konflik tersebut, perlu 
dikembangkan pendidikan multikulturalisme.

Ketiga, bahwa pemahaman terhadap multikulturalisme 
merupakan kebutuhan bagi manusia untuk menghadapi 
tantangan global di masa mendatang. Pendidikan multikultural 
mempunyai dua tanggung jawab besar, yaitu  menyiapkan 
bangsa Indonesia untuk siap menghadapi arus budaya luar 
di era globalisasi dan menyatukan bangsa sendiri yang terdiri 
dari berbagai macam budaya. Bila kedua tanggung jawab besar 
itu dapat dicapai, maka kemungkinan disintegrasi bangsa dan 
munculnya konflik dapat dihindarkan. (Suara Pembaruan: 
09/09/04). Konflik antarbudaya  yang disebut oleh Samuel 
P. Huntington (1993) sebagai benturan antar peradaban akan 
mendominasi politik global. Dalam bukunya yang terkenal, The 
Clash of Civilization and the Remaking of World Order, Huntington 
menyebutkan bahwa terjadinya  berbagai  konflik sosial dan etnis 
di berbagai belahan dunia antara lain disebabkan oleh perbedaan 
kebudayaan yang semakin nyata. Untuk menghindari benturan 
tersebut, atau setidaknya meminimalkan dampak dari 
benturan tersebut menurut salah seorang penulis lepas online, 
pemahaman tentang keanekaragaman kebudayaan, sangat 
dibutuhkan. (www.penulislepas.com.)

Keempat, krisis ekonomi yang dikuti dengan berbagai krisis 
lainnya, menyadarkan kita akan pentingnya modal sosial. Modal sosial 
merupakan energi kolektif masyarakat yang berupa kebersamaan, 
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solidaritas, kerjasama, tolerasi, kepercayaan, dan tanggung jawab 
tiap anggota masyarakat dalam memainkan setiap peran yang 
diamanahkan. Bila energi kolektif hancur, maka hancur pulalah 
keharmonisan, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam 
masyarakat. 

Kelima, social capital bukan hanya dibutuhkan pada saat 
negara dalam krisis ekonomi,  social capital menurut Francis 
Fukuyama (2002) merupakan salah satu pilar utama bagi 
eksistensi kelompok sosial, baik bangsa maupun negara. 

Keenam, Menutup kekhawatiran munculnya kembali 
monolitisme dalam pendekatan budaya politik, sebagaimana 
terjadi di era Orba, karena pemaknaan Bhineka Tunggal Ika 
tidak berimbang antara asas keberagaman dan ketunggalan. 

Beberapa alasan  di atas setidaknya menggambarkan betapa 
pentingnya pendidikan multikultural bagi pembangunan 
Indonesia ke depan, baik melalui pendidikan formal maupun 
non formal. 

E. Konsep Dasar Pendidikan Multikural
Menurut Tilaar (2003: 167-168), Pendidikan multikultural 

merupakan suatu wacana lintas batas (border crossing). Dalam 
pendidikan multicultural terkait masalah-masalah keadilan 
sosial (social justice), demokrasi dan hak-hak manusia. Tidak 
mengherankan apabila pendidikan multikultural ini berkaitan 
dengan isu-isu politik, sosial, kultural, moral, pendidikan, dan 
agama. 

Selanjutnya Tilaar mengatakan para ahli pendidikan 
mengindentifikasikan tiga lapis diskursus yang berkaitan 
dengan pendidikan multikultural: (1) Masalah kebudayaan; 
terkait dengan identitas budaya suatu kelompok masyarakat 
atau suku. Bagaimanakah hubungan antara kebudayaan dan 
kekuasaan  dalam masyarakat sehubungan dengan konsep 
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hubungan kesetaraan dalam masyarakat. Apakah kelompok-
kelompok dalam masyarakat mempunyai kedudukan dan 
hak yang sama  dalam kesempatan yang mengekspresikan 
identitasnya dalam masyarakat luas, (2) Kebiasaan-kebiasaan, 
tradisi pola-pola kelakuan yang hidup di dalam suatu 
masyarakat, (3) Kegiatan atau kemajuan tertentu dari kelompok-
kelompok di dalam masyarakat yang merupakan identitas yang 
melekat pada kelompok tersebut.

Ada tiga lapis diskursus yang berkaitan dengan pendidikan 
multikutural; (1) Masalah kebudayaan. Hal ini terkait dengan 
masalah-masalah mengenai identitas budaya suatu kelompok 
masyarakat atau suku, (2) Kebiasaan-kebiasaan, tradisi, pola-
pola kelakukan yang hidup di dalam suatu masyarakat, (3) 
Kemajuan tertentu (achievement) dari kelompok-kelompok di 
dalam masyarakat yang merupakan identitas yang melekat 
pada kelompok tersebut. Namun, biasanya dalam diskursus 
pendidikan multikultural, para pakar pendidikan hanya 
membatasi kepada lapisan yang pertama, yaitu masalah budaya 
dalam arti yang luas.

Karena fokus pendidikan multikultural adalah budaya atau 
kebudayaan, maka beberapa persoalan mendasar berikut ini 
harus memikili penjelasan yang konprehensip dan kepastian 
ilmiah

1. Suatu konsep yang jelas mengenai kebudayaan. Misalnya, 
apakah yang dimaksud dengan kebudayaan nasional?.

2. Apa peran pendidikan dalam membentuk identitas 
budaya dan identitas bangsa Indonesia?

3. Bagaimanakah hakekat pluralisme yang berarti 
pengakuan terhadap kelompok-kelompok minoritas di 
masyarakat?

4. Bagaimanakah hak orang tua dalam menentukan 
pendidikan bagi anaknya.

Urgensi Pendidikan Multikultural Bagi Masyarakat Heterogen
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5. Nilai-nilai manakah yang dipertimbangkan  (shared 
values) dalam masyarakat majmuk atau pluralistic society. 
Point lima ini terkait dengan point yang pertama (Tilaar, 
2003: 169-170)

Persoalan-persoalan di atas menunjukkan bahwa pen-
didikan multikultural harus didahului  proses perumusan, 
refleksi, dan tindakan di lapangan sesuai dengan perkembangan 
konsep-konsep yang fundamental mengenai pendidikan dan 
hak asasi manusia. Di samping itu, pendidikan multikutural 
sesuatu yang multifaset  memerlukan suatu pendekatan yang 
yang multi disiplin (border crossing), dengan melibatkan pakar 
dan praktisi pendidikan guna mempertajam konsep pendidikan 
multikultural yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat 
Indonesia. 

F. Penyajian Pendidikan Multikultural di Sekolah
1. Penyajian dalam Bentuk Kurikulum

Kurikulum yang berbasis multikulturalisme memuat 
lima prinsip yang mendasar, pertama, proses pengembangan 
kurikulum harus memperhatikan keragaman budaya yang ada 
sebagai suatu keharusan yang tak dapat diabaikan. Kurikulum 
dicapai sesuai dengan penekanan analisis komparatif dengan 
sudut pandang kebudayaan yang berbeda-beda. Kebudayaan 
dijadikan landasan penting dalam menentukan komponen 
tujuan, materi, proses, evaluasi kurikulum dan kegiatan belajar 
siswa secara sungguh-sungguh dan sistematis (Mukhtar 
Bukhori:2004). Kedua, Pendidikan multikultural harus me-
nawarkan beragam kurikulum yang merepresentasikan 
pandangan dan perspektif banyak orang. Ketiga, pendidikan 
multikultural harus didasarkan pada asumsi bahwa tidak 
ada penafsiran tunggal terhadap kebenaran sejarah. Keempat, 
pendidikan multikultural harus mendukung prinsip-prinisip 
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pokok dalam memberantas pandangan klise tentang ras, 
budaya dan agama (Rahmat: 2008). Kelima, karena pendidikan 
multikultural hanya dapat ditempuh melalui lintas batas 
(border crossing) yang menembus sekat-sekat keilmuan, maka 
penyajiannya sebaiknya tidak diberikan dalam satu mata 
pelajaran yang terpisah, tetapi terintegrasi dalam mata pelajaran-
pelajaran yang relevan, seperti mata pelajaran ilmu-ilmu sosial, 
bahasa, dan kewarganegaraan. Pada tahapan ini, pembaharuan 
– jika dinilai angker dengan kata revolusi – kurikulum suatu 
langkah yang mesti dilakukan (Tilaar, 2003:170).  

2.   Penyajian dalam Lingkungan Sosial
Di sini pendidikan multikultural merupakan pengembang-

an budaya pluralisme dalam kehidupan sekolah (school 
culture) sebagai lembaga masyarakat (social institution), dalam 
kehidupan keluarga, dan dalam kehidupan masyarakat luas.

Gambar Konsep dasar Pendidikan Multikultural

Urgensi Pendidikan Multikultural Bagi Masyarakat Heterogen
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G. Nilai-nilai Inti dan Tujuan Pendidikan 
Multikultural.
Sebagai suatu konsepsi yang mengedepankan kolektifitas, 

kebersamaan, dan keharmonian,  pendidikan multikultural 
memuat nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang bersifat universal.  
Menurut Prof. Bennet dalam Tilaar (2003: 171), ada empat nilai  
inti dari pendidikan multikultural, yaitu: (1) apresiasi terhadap 
adanya kenyataan pluralitas budaya dalam masyarakat, (2) 
pengakuan terhadap harkat  martabat manusia dan hak asasi 
manusia, (3) pengembangan tanggung jawab masyarakat dunia, 
(4) pengembangan tanggung jawab manusia terhadap planet 
bumi. 

Sedangkan menurut Kepala Proyek Pengembangan Model 
Pendidikan Multikultural untuk Anak Usia Sekolah PKPM 
Unika Atma Jaya Jakarta Muniarti Agustina menjelaskan, 
melalui model pembelajaran berbasis multikultural, siswa 
diperkenalkan dan diajak mengembangkan nilai-nilai dan 
sikap toleransi, solidaritas, empati, musyawarah, dan egaliter 
(Kompas: 2008). 

Merujuk pada nilai-nilai inti di atas, maka menurut Prof. 
Bennet dalam Tilaar (2003: 171) tujuan pendidikan multikultural 
meliputi: (1) mengembangkan perspektif sejarah yang beragam 
di dalam kelompok-kelompok masyarakat, (2) memperkuat 
kesadaran budaya yang hidup di masyarakat, (3) memperkuat 
kompetensi interkultural dari budaya-budaya yang hidup di 
masyarakat, (4) membasmi rasisme, seksisme, dan berbagai 
jenis prasangka (prejudice), (5) mengembangkan kesadaran atas 
kepemilikan planet bumi, (6) mengembangkan keterampilan 
aksi sosial (social action).

Dalam banyak kajian pendidikan multikultural,  tujuan 
pendidikan multikultural yang diutamakan adalah untuk 
menanamkan sikap simpati, respek, apresiasi, dan empati 
terhadap pemilik identitas budaya budaya yang berbeda. 
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Lebih jauh lagi,  pemilik identitas budaya yang berbeda dapat 
belajar untuk melawan atau setidaknya tidak setuju dengan 
ketidak-toleranan (l’intorelable) seperti inkuisisi (pengadilan 
negara atas sah-tidaknya teologi atau ideologi), perang agama, 
diskriminasi, dan hegemoni budaya di tengah kultur monolitik 
dan uniformitas global.

H. Kesimpulan
1. Dengan semboyan Bhineka Tunggal Tungga Ika, secara 

normatif Indonesia sudah menasbihkan diri sebagai 
negara yang menganut ideolgi Multikulturalisme. 
Namun, karena ideologi ini tidak disosialisasikan melalui 
jalur pendidikan, semboyan itu hanya eksis di wilayah 
retorika politik. Pada tataran praktik, justru menafikan 
kebhinekaan dengan menggunakan praktik “Melting 
pot”. Aneka budaya sebagai aset bangsa “mengering”  dan  
beberapa pemilik identitas budaya tertindas. Akibatnya, 
konflik horizontal yang dipicu oleh perbedaan identitas 
budaya meledak, ketika kran demokrasi dibuka.       

2. Pembangun kembali modal sosial yang pernah dimiliki 
Indonesia mutlak dibutuhkan guna terciptanya 
kehidupan yang harmonis dan toleran melalui jalur 
pendidikan multikultural yang dianggap mengakomodir 
kesetaraan dalam perbedaan, sebuah konsep selain 
sebagai transformasi pengetahuan, juga transformasi nilai 
yang mampu meredam konflik vertikal dan horizontal 
yang disebabkan oleh berbagai segi perbedaan.

3. Amerika Serikat dengan aliran Pendidikan Progresivis-
me nyalah yang membidani lahirnya Pendidikan multi-
kultural. Bias Amerika dengan segala kecurigaannya 
menjadi salah satu batu sandungan bagi membuminya 
Pendidikan Multikultural di Indonesia. Namun, 
secara substansial, Pendidikan Multikultural menjadi 
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kebutuhan primer Indonesia sebagai nation-state yang 
multikultural, kompleks dan memiliki nilai prospektif di 
masa yang depan. 

4. Sebagai pendidikan yang berbasis pada keragaman 
budaya, pendidikan multikultural mengharuskan ada-
nya kurikulum yang memuat dan menjamin eksistensi 
serta perkembangan keragaman budaya yang sudah 
ada. Pelaksanaannya bersifat border crossing dan tidak 
terikat pada horison keilmuan yang bersifat sempit.   
Kendala untuk mewujudkan konsep tersebut adalah 
ketidakberanian para stakeholder pendidikan dalam 
melaku kan “revolusi” kurikulum sebagai konsekuensi 
logis.

5. Nilai-nilai universal seperti, toleransi, musyawarah, 
dan menghargai perbedaan serta menghilangkan sikap 
diskriminatif dan prasangka menjadi tujuan utama 
pendidikan multikultural untuk dan sikap sosial para 
peserta didik di sekolah dan di masyarakat. Pada titik 
ini,  lembaga pendidikan tidak hanya menjadi transfer of 
knowledge tetapi juga berfungsi sebagai transfer of value. 
Dengan demikian peserta didik memiliki kualitas agar 
dapat maju sebagai generasi penerus dengan kemampuan 
menjawab tantangan zaman yang baru membawa 
masyarakat yang maju dan berkembang.
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11
Pendidikan Anak Usia Dini dalam 

Perspektif  Pendidikan Umum
Kokom Siti Komariah11, 

A. Latar Belakang
Pendidikan anak Usia Dini (PAUD)  atau pendidikan 

prasekolah sudah sejak lama diselenggarakan dan 
keberadaannya terus berkembang. Hal itu terbukti dengan 
banyaknya lembaga masyarakat, seperti organisasi 
kemasyarakatan, organisasi perempuan, dan swasta yang turut 
dalam penyelenggaraan PAUD.

Secara umum, PAUD adalah upaya pembinaan yang 
ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam 
tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 
pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan 
jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan memasuki 
pendidikan selanjutnya.

Pada tahap ini, pendidikan dititikberatkan kepada 
peletakkan dasar ke arah perkembangan kepribadian dan 
pertumbuhan fisik (koordinasi motorik), Kecerdasan seperti 
daya fikir, daya sipta, kecerdasan emosi dan spritual, sosio-
emosional melalui pengembangan sikap, prilaku dan agama, 

11 Dra. Kokom Siti Komariah, M.Pd, Dosen Universitas Pendidikan 
Indonesia, Bandung, Jawa Barat
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serta bahasa dan komunikasi sesuai dengan keunikan dan tahap-
tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini.

Berdasarkan undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 
28 tentang Sistem Pendidikan Nasional, seperti kelompok  
PAUD dapat dilaksanakan melalui tiga jalur. Pertama, melalui 
jalur pendidikan formal, seperti Taman Kanak-kanak, RA, BA,  
atau bentuk lain yang sederajat. Kedua, melalui jalur pendidikan 
nonformal, seperti kelompok bermain, taman penitipan anak, 
atau bentuk lain yang sederajat. Ketiga, melalui jalur pendidikan 
informal, yang berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan 
yang diselenggarakan lingkungan. Pada tahun 2008, target 
angka partisipasi kasar (APK) PAUD, baik formal ataupun 
informal sebesar 53,9 % dari 29,9 juta anak. Diharapkan pada 
tahun 20014 dapat mencapai 72,6 persen (PR,2009 , 25 Juni 2009).

Seiring dengan berlalunya kurun waktu, ternyata PAUD 
dalam perjalanannya mengalami pergeseran orientasi, arah dan 
bahkan isi program pendidikan prasekolah. Mulai dari sekedar 
nyanyi-nyanyian sederhana, main-main dan/atau menghapal 
sajak-sajak keagamaan; program pendidikan prasekolah ini 
terus berubah sampai kepada yang jauh lebih komprehensif 
yang tampak sekarang ini. Pergeseran tersebut merefleksikan 
adanya perubahan dalam wawasan dan pemahaman para 
penyelenggara pendidikan prasekolah.

Alasan dan tujuan penyelenggaraan pendidikan prasekolah 
memang bisa berbeda satu sama lain, tergantung pada persepsi 
dan kepentingan masing-masing. Di antara kita mungkin ada 
yang mempersepsi pendidikan prasekolah ini sebagai kegiatan 
mengisi waktu anak, untuk menitipkan anak karena sibuk 
bekerja, untuk mempercepat proses perkembangan anak., untuk 
sosialisasi anak sebelum masuk Sekolah Dasar (SD), atau bahkan 
mungkin sekedar ikut-ikutan. Terlepas dari apakah perrsepsi 
itu tepat atau tidak, terjadinya keragaman persepsi seperti itu 
merupakan hal yang yang wajar pada kalangan masarakat 
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awam. Mereka akan mempersepsi program pendidikan 
prasekolah tersebut sesuai dengan apa yang mereka lihat dan 
kepentingan mereka masing-masing. Namun hal itu tidaklah 
diharapkan, kalau terjadi pada kalangan pendidik profesional 
yang memang secara khusus telah dipersiapkan untuk itu. Ini 
bukan berarti bahwa mereka tidak dibenarkan untuk berbeda 
pendapat satu sama lain.

Adanya perbedaan persepsi di kalangan para pendidik 
anak sangat mungkin terjadi dan itu merupakan hal yang 
wajar pula. Namun yang penting di sini adalah bahwa mereka 
saling memahami dan menyadari adanya perbedaan tersebut, 
sehingga persepsi dan pemahaman yang dipegangnya itu 
benar-benar dibangun secara sadar, dan bukan sekedar ikut-
ikutan. Dengan landasan pemahaman yang demikian, akhirnya 
mereka diharapkan dapat memahami  menyadari perlakuan-
perlakuan pendidikan yang mereka lakukan terhadap anak 
secara profesional.

Untuk menjawab perbedaan persepsi yang terjadi di 
masyarakat, barangkali pada kesempatan  ini kami mencoba 
mengkajinya dalam beberapa pokok persoalan: Mengapa 
PAUD dianggap penting untuk diselenggarakan? Bagaimana 
karakteristik  perkembangan anak? Apa tujuan dan fungsi 
PAUD? Media apakah yang digunakan selama proses 
pembelajaran? dan bagaimana kedudukan PAUD dalam 
Pendidikan Umum?

B. Pentingnya Pendidikan Usia Dini
Semakin semaraknya penyelenggaraan pendidikan usia dini 

atau prasekolah, khususnya taman kanak-kanak, merupakan 
suatu fenomena yang sangat menggembirakan. Hal ini terbukti 
dengan banyaknya lembaga masyarakat seperti organisasi 
masyarakat seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi 
perempuan, dan swasta  yang turut dalam penyelenggaraan 
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PAUD. Hal ini juga mengindikasikan semakin meningkatnya 
kesadaran para pendidik orangtua akan pentingnya pendidikan 
prasekolah. Bermunculannya Taman Kanak -kanak Al-Quran, 
play grop, TPA (tempat Peggnitipan Anak) dewasa ini juga 
menambah semarak dan lengkapnya upaya pendidikan 
prasekolah.

Pedulinya para ahli pendidikan dan masyarakat terhadap 
pendidikan prasekolah adalah sesuatu yang berdasar. Sekurang-
kurangnya ada tiga alasan utama yang mendukung kepedulian 
mereka terhadap pentingnya pendidikan sekolah tersebut. 

Pertama, dilihat dari kedudukan usia prasekolah bagi 
perkembangan anak selanjutnya. Sejak lama banyak para ahli 
memandang usia prasekolah atau balita sebagai fase yang sangat 
fundamental bagi perkembangan individu. Freud, misalnya 
memandang usia dini sebagai masa terbentuknya kepribadian 
dasar individu. Kepribadian orang dewasa menurutnya 
sangat ditentukan oleh cara-cara pemecahan konflik antara 
sumber-sumber kesenangan awal dengan tuntutan realita 
pada masa anak. Santrock dan Yussen (1992) juga menganggap 
usia prasekolah sebagai masa yang penuh dengan kejadian-
kejadian penting dan unik (a hihgly eventful and unique period of 
life) yang meletakkan dasar bagi kehidupan seseorang di masa 
dewasa. Begitu pula Ferni (1998) meyakini bahwa pengalaman–
pengalaman belajar awal anak, tidak akan pernah bisa diganti 
oleh pengalaman-pengalaman berikutnya, kecuali dimodifikasi. 
Jadi para ahli sependapat tentang betapa essensialnya fase usia 
prasekolah bagi perkembangan anak selanjutnya.

Mendukung pandangan para ahli tersebut, temuan 
Sperry, Hubel dan Wiesel (Witdarmono, 1996) menjelaskan 
bahwa perkembangan potensi anak untuk masing-masing 
aspek memiliki keterbatasan waktu, yang sebagian besar di 
antaranya terjadi pada masa usia dini. Batas kesempatan untuk 
perkembangan matematika adalah sampai empat tahun, untuk 
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bahasa sampai 10 tahun dan untuk musik 3-10 tahun. Lebih 
lanjut penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa konstruksi 
jaringan otak, ternyata hanya akan hidup bila diprogram melalui 
berbagai rangsangan. Tanpa rangsangan atau tidak  digunakan, 
otak manusia tidak akan berkembang. Karena pertumbuhan 
otak memiliki keterbatasan waktu, rangsangan otak pada usia 
dini menjadi sangat penting. Penundaan yang terjadi akan 
membuat otak itu tetap tertutup, sehingga tidak dapat menerima 
program–program baru.

Berkenaan dengan perkembangan kecerdasan emosi, 
Goleman, (1995) juga berpandangan serupa dengan para ahli di 
atas, berpendapat bahwa pembelajaran tentang emosi, sudah 
terjadi sejak masa awal kehidupan. Pola-pola interaksi yang 
terjadi antara orangtua (dan  orang dewasa lainnya) dengan 
anak, akan terekam kuat dalam syaraf-syaraf otak anak sehingga 
menjadi kekayaan repertoar emosionalnya. Semua pergaulan 
orangtua - anak memiliki pengalaman emosional tersembunyi 
bagi anak. Melalui pengulangan selama bertahun-tahun, pesan-
pesan emosional tersebut akan membentuk inti pandangan dan 
kecerdasan emosional anak.

Selanjutnya Goleman menjelaskan bahwa periode tiga 
atau empat tahun pertama merupakan periode subur bagi 
pertumbuhan otak manusia, hingga dapat mencapai kurang 
lebih dua pertiga dari ukuran otak orang dewasa.selama periode 
ini perkembangan kompleksitas otak juga melaju jauh lebih 
cepat bila dibanding dengan yang terjadi sesudahnya.

Kedua, dilihat dari hakikat belajar dan perkembangan. 
Belajar dan perkembangan merupakan suatu proses yang 
berkesinambungan, pengalaman belajar dan perkembangan 
awal merupakan dasar bagi proses belajar dan perkembangan 
selanjutnya. Temuan Onstein (Solehuddin : 2000: 5 ) tentang 
belahan otak, salah satunya, menunjukkan bahwa anak pada 
masa prasekolahnya mendapat rangsangan yang cukup untuk 
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mengembangkan kedua belah otaknya akan memperoleh 
kesiapan yang menyeluruh untuk belajar secara sukses disaat 
memasuki SD. Mendukung temuan tersebut, penelitian Marcon 
(1993) juga menjelaskan bahwa kegagalan anak dalam belajar 
pada kelas-kelas berikutnya. Begitu pula kekeliruan belajar awal 
bisa menjadi penghambat bagi proses belajar selanjutnya.

Ketiga, tuntutan-tuntutan non-edukatif lainnya yang 
berkembang dewasa ini  juga mendorong orangtua untuk 
semakin peduli terhadap lembaga-lembaga pendidikan pra-
sekolah. Dewasa ini tidak jarang di antara orangtua khusus-
nya di kota-kota besar, yang kedua orangtuanya meng-
habiskan sebagian waktunya  untuk bekerja di kantor atau 
untuk kepentingan bisnis. Sementara kakek-neneknya tiada 
disampingnya. Perubahan pola dan  hidup serta struktur 
keluarga tersebut menuntut masyarakat untuk memasukkan 
anak-anak mereka kelembaga pendidikan atau penitipan anak 
secara dini.

Tiga alasan di atas tampaknya cukup mendukung 
pandangan yang mempercayai bahwa pentingnya pendidikan 
prasekolah ini, bukan merupakan sesuatu yang patut 
dipertanyakan lagi. Di zaman yang penuh dengan tantangan dan 
persaingan ini, mereka diharapkan tidak lagi menyelenggarakan 
pendidikan anak usia prasekolah secara asal-asalan.

C. Pendekatan PAUD 
Secara teori, konsep PAUD  merupakan adopsi dari konsep 

Early Child Care  and Education (ECCE). Konsep ini membahas 
upaya peningkatan kualitas SDM dari sejak anak usia nol tahun, 
bahkan sejak pralahir hingga usia 8 tahun. Prioritas terhadap 
PAUD merupakan investasi bagi masa depan bangsa. Ini bisa 
dipahami karena pendidikan pada usia dini merupakan masa-
masa emas bagi tumbuh kembang anak. Selain itu, periode ini 
tidak bisa diulang,  dan berlangsung sekali dalam seumur hidup. 
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Hasil penelitian menunjukkan, 50% kapabilitas kecerdasan 
menausia terjadi hingga kurun waktu 4 tahun pertama sejak 
kelahirannya. Setelah, itu 80% kecerdasan itu terjadi saat anak 
berumur 8 tahun, dan titik kulminasinya terjadi pada saat 
mereka berumur 18 tahun. Oleh karena itu, jika menginginkan 
tercapainya keunggulan bangsa, perhatian pad tahap pen-
didikan ini harus menjadi prioritas utama.

PAUD harus diterapkan sesuai dengan tahap perkembangan 
dan pertumbuhan anak. Tahap ini yang terpenting diterapkan 
adalah dengan bermain. Misalnya melalui penerapan metode 
Beyond Center And Circle Time (BCCT). Dengan metode ini anak 
belajar melalui bermain dengan benda atau orang sekitarnya. 
Pendekatan pembelajran BBCT dipusatkan pada anak  dan 
menempatkan setting lingkungan main sebagai landasan yang 
penting. Sebelum dan sesudah anak bermain dilakukan setting 
duduk melingkar. Pada pendekatan ini, setiap anak didiberikan 
dukungan penuh untuk aktif, kreatif dan berani mengambil 
keputusan sendiri. Dalam konsep ini guru tidak berperan 
sebagai pengajar, namun sebagai motivator, fasilitator dan 
evaluator.

Prinsip bermain tersebut merupakan hak anak yang juga 
dijamin oleh Undang-Undang (UU). Dalam UU No 23 Tahun 
2002 tentang perlindungan anak, pasal 11 menyebutkan, 
setiap anak berhak beristirahat dan memanfaatkan waktu 
luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain, berekreasi 
sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi 
pengembangan diri.

Setiap teori,  melalui bermain anak mengenal dunianya. 
Bermain juga merupakan cara untuk merubah kekuatan-
kekuatan dan bakat dalam diri anak menjadi berbagai 
kemampuan dan keterampilan. Bentuk-bentuk permainan 
yang sederhana berfungsi sebagai persiapan untuk aktifitas 
yang lebih kompleks. Bermain merupakan pemandu utama 
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antara ego, emosi dan sosialisasi yang digunakan anak untuk 
mengasimilasikan dan mengakomodasikan informasi yang 
semakin banyak diterima.

D. Pandangan Beberapa Ahli Tentang Anak.
1. Pestalozzi

Johan Heinrich Pestalozzi adalah seorang pendidik Swiss 
yang hidup pada tahun 1747-1827). Ia memberikan cukup 
besar terhadap dunia pendidikan anak, karena pembaharuan-
pembaharuan yang dilakukannya dalam praktek pendidikan 
pada saat itu. Sekitar abad 18, pandangan terhadap anak di dunia 
Barat masih didominasi oleh faham gereja. Pada saat itu anak 
dipandang secara negatif, yakni anak berpembawaan jahat dan 
membawa  dosa asal manusia. Untuk membebaskan anak dari 
dosa bawaan  tersebut, anak perlu belajar membaca kitab Injil 
dengan disertai disiplin yan ketat. 

Bertolak belakang dengan pandangan di atas, Pestalozzi 
meyakini bahwa anak berpembawaan baik. Ia memandang 
bahwa eksistensi manusia terjelma dalam suatu evolusi alam. 
Perkembangan manusia terjadi dalam desain alam dan dibentuk 
oleh kekuatan-kekuatan luar. Lebih lanjut, ia menggagas bahwa 
masing-masing pertumbuhan dan perkembangan individu 
harus tercapai dengan sukses, sebelum tahap berikutnya 
mulai. Ketidakberhasilan dalam menyelesaikan suatu tahap 
perkembangan dapat menyebabkan hambatan dalam proses 
perkembangannya. pengalaman belajar melalui indera 
pengamatan dan persepsi. Pendidikan inderawi ini bukan 
sekedar untuk meningkatkan pertumbuhan dan fungsi indera 
anak, melainkan untuk memberikan pengalaman proses mental 
anak . Indera adalah pintu gerbang dan sekaligus sebagai sarana 
untuk terjadinya proses mental pada anak.
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2. Froebel
Freindrich Froebel (1782-1852) adalah salah satu tokoh 

pendidikan anak usia dini Eropa (Jerman) yang sangat 
berpengaruh. Pengaruhnya tidak terbatas di negara-negara 
Barat, melainkan juga di negara–negara lain di dunia, termasuk  
Indonesia.

Berbeda dengan lembaga-lembaga pendidikan prasekolah 
yang lazimnya saat itu menekankan kepada perawatan anak, 
lembaga pendidikan Froebel terfokus kepada pendidikan anak 
usia dini, tidak sekedar untuk membantu merawat anak-anak 
dari keluarga yang tidak mampu atau yang ibunya bekerja, 
tetapi ia jauh memandang kedepan. Ia menyiapkan program 
pendidikan praesekolah itu, sebagai sarana untuk menciptakan 
suatu tatanan masyarakat yang lebih baik di masa mendatang.

Pandangannya tentang anak banyak dipengaruhi oleh 
Pestalozzy dan para filsuf Yunani pada saat itu. Ia sangat 
dipengaruhi oleh faham Transedentalism yang memandang 
adanya sifat ketuhanan pada diri manusia. Selanjutnya 
memandang anak secara positif. Menurutnya anak itu pada 
dasarnya berpembawaan baik (innate goodness) dan berpotensi 
kreatif (creative potensials). Ini berarti bahwa perkembangan 
anak itu akan mengarahkan kepada suatu kehidupan yang 
baik. Begitupun anak sebenarnya memiliki kemampuan untuk 
mencipta dan berkreasi. Persoalannya adalah terletak pada 
perlakuan lingkungan; apakah lingkungan cukup memberi 
kesempatan kepada anak untuk mengembangkan potensi-
potensi yang dimiliki tersebut atau sebaliknya ?

Menurut Froebel (Roopnaire & Johnson, 1993) masa anak 
itu merupakan suatu fase yang sangat berharga dan dapat 
dibentuk dalam kehidupan manusia (a noble and malleable 
phase of human life). Karenanya masa anak adalah masa emas 
bagi penyelenggaraan pendidikan. Masa anak merupakan  
masa fundamental bagi perkembangan individu,  karena 
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fase ini adalah fase  terjadinya peluang yang sangat besar 
untuk pembentukan dan pengembangan pribadi seseorang. 
Sesuai dengan pandangannya di atas, Froebel berkeyakinan 
bahwa jika orang dewasa menyediakan suatu ”taman ” yang 
dirancang sesuai dengan potensi dan bawaan anak tersebut, 
maka anak akan berkembang dengan wajar. Dari keyakinan 
inilah dirancanglah suatu pendidikan bagi anak yang ia sebut 
kindergarten.

3. Pandangan Montessori
Maria Montessori (1870-1952) dikenal sebagai inovator 

pendidikan Eropa abad ke-20. Ia seorang dokter yang sangat 
peduli terhadap anak. Ketertarikan terhadap anak membuat 
dirinya, tidak sekedar memperhatikan pertumbuhan dan ke-
sehatan fisik anak, tetapi juga lebih menekuni dunia pendidikan 
anak.  Pandangan montessori tidak lepas dari pengaruh tradisi  
pemikiran Rouseau, Pestalozzi, dan Froebel yang menekankan 
pentingnya kondisi lingkungan yang bebas dan penuh kasih 
sayang untuk dapat berkembangnya potensi bawaan  anak.

Bagi Montessori, anak bukan sekedar suatu fase kehidupan 
yang dilalui oleh seseorang untuk mencapai kedewasaan. 
Lebih dari itu, ia memandang anak sebagai kutub tersendiri 
dari kehidupan manusia. Kehidupan anak dan orang dewasa 
dianggap sebagai dua kutub yang saling berpengaruh satu sama 
lain. Kualitas pengalaman kehidupan anak akan mempengaruhi 
pola perilaku kehidupannya di masa dewasa; sebaliknya pola 
kehidupan dan perlakuan orang dewasa terhadap anak akan 
berpengaruh kepada pola perkembangan yang dialami oleh 
anak.
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4. Ki Hajar Dewantara
Dewantara adalah sosok tokoh pendidikan yang 

berwawasan nasional. Dengan berbekal pendidikan ketimuran 
yang dilengkapi dengan pendidikan barat, ia menjadikan 
dirinya sebagai pakar pendidikan modern yang berwawasan 
luas pada jamannya. Meskipun dia banyak belajar dari Froebel 
dan Montessori sewaktu di Belanda, faham ketimurannya sangat 
kuat dan tak pernah luntur. Sikap nasionalismenya sangat kokoh 
tidak terbawa hanyut oleh budaya barat bahkan ia memadukan 
nilai-nilai luhur yang ada di tanah air.

Dengan latar belakang pemikiran seperti di atas, Dewantara 
memiliki pandangan tersendiri tentang anak. Menurutnya : 
manusia adalah titah. Secara eksplisit Dewantara memandang 
hakikat manusia itu tidak terlepas dari eksistensi Tuhannya, 
Sang pencipta. 

Selanjutnya, Dewantara menjelaskan bahwa anak lahir 
dengan kodrat pembawaannya masing-masing.  Kekuatan 
kodrati yang ada pada anak ini, tiada lain adalah segala kekuatan 
dalam kehidupan bathin dan lahir anak yang ada, karena 
kekuatan kodrat (karena faktor pembawaan yang ditakdirkan 
secara ajali.). Kodrat anak bisa baik dan bisa pula sebaliknya, dan 
kodrati itulah yang akan memberikan dasar bagi pertumbuhan 
dan perkembangan anak.  

Dengan faham di atas, Dewantara memandang pendidikan 
itu, sifatnya hanya menuntun bertumbuhnya kekuatan-
kekuatan kodrati yang dimiliki anak. Pendidikan sama sekali 
tidak mengubah dasar pembawaan anak, kecuali memberikan 
tuntunan agar kodrat-kodrat bawaan anak itu bertumbuh-
kembang ke arah yang baik. Pendidikan berfungsi menuntun 
anak berpembawaan tidak baik menjadi berbudi pekerti baik 
dan menuntun yang sudah berpembawaan baik menjadi lebih 
berkualitas lagi, di samping untuk mencegahnya dari segala 
macam pengaruh jahat. 
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Berkenaan dengan cara atau instrumen pendidikan, 
Dewantara mengemukakan 6 cara pokok yang penerapannya 
perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada, khususnya dengan 
usia anak didik. Alat-alat pendidikan yang dimaksud adalah 
: 1) pemberian contoh, 2) pembiasaan; 3) pengajaran perintah, 
pelaksanaan dan hukuman, 5) laku atau disiplin diri sendiri, 6) 
pengalaman lahir dan bathin (langsung). (Dewantara, 1961 : 258)
 
E.    Karakteristik Perkembangan Anak Usia Dini (PAUD)

Istilah anak usia dini (early chilhood) adalah anak yang 
berkisar antara usia 0-8 tahun. Kalau dilihat dari fase-fase 
pendidikan yang ditempuh oleh anak Indonesia, maka yang 
termasuk ke dalam kelompok anak usia dini ini adalah anak usia 
SD  kelas-kelas rendah 1-3), Taman kanak-kanak (kindegarten), 
kelompok bermain (play group), dan anak masa sebelumnya. 
(masa bayi). Masa anak prasekolah menurut Supriadi (1994:14) 
dipandang sebagai masa anak yang berada pada usia 4-6 tahu, 
anak yang dimaksud di sini adalah anak usia prasekolah. Secara 
kronologis,  mereka yang berusia di bawah enam tahun. 

Anak usia prasekolah adalah individu yang sedang 
menjalani suatu proses pertumbuhan dan perkembangan yang 
sangat pesat dan sangat fundamental bagi proses perkembangan 
selanjutnya. Usia prasekolah merupakan fase kehidupan 
manusia yang mempunyai keunikan dan dunia tersendiri. Anak 
seusia ini berbeda dengan orang dewasa tidak hanya secara fisik, 
melainkan secara menyeluruh. Hal demikian dapat dilihat dari 
perkembangan anak prasekolah, karena memiliki karakteristik 
tertentu.

Menurut Yelon & Weinsten dalam Kurniasih (1977; 15) ciri-
ciri perkembangan anak usia prasekolah dapat dirangkumkan 
sebagai berikut :
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1. Perkembangan fisik :
a. Perkembangan fisik sangat aktif.#
b. Koordinasi mata-tangan yang cukup baik, dapat 

melempar, menangkap, meloncat,  dan dapat meng-
gambar bentuk serta menulis lambat.

c. Dapat belajar berbagai keterampilan tangan.
d. Perkembangan otot-otot yang mantap

2. Perkembangan mental :
a. Egosentrik, sedikit pengertian tentang pandangan 

atau perasaan orang lain.
b. Bahasa berkembang dengan baik, mengucapkan 

kalimat-kalimat penguasaan kata yang luas, tertarik 
pada cerita-cerita.

c. Masih mengalami kesulitan berpikir mengenai ide-ide 
yang abstrak.

3. Perkembangan sosial :
a. Menghormati orang yang berkuasa
b. Mentaati peraturan-peraturan
c. Persahabatan yang bersifat sementara
d. Bermain dekat, tetapi tidak tidak bermain dengan 

anak-anak lainnya.
4. Perkembangan emosi :

a. Memberikan tanggapan terhadap kasih sayang
b. Mulai memperhatikan pada jenis kelamin, peran dan 

kemampuan.
c. Memberikan tanggapan yang baik terhadap kebiasaan 

yang lada.

Selanjutnya Solehuddin mengisyaratkan adanya 
karakteristik yang dimiliki anak seperti berikut ini:

Pendidikan Anak Usia Dini dalam Perspektif  Pendidikan Umum
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1. Aktif ( senang melakukan berbagai aktivitas, seolah-olah 
tidak mau berhenti).

2. Eksploratif ( senang menjelajah, mencoba dan menpelajari 
hal-hal baru.

3. Egosentrik ( memahami dan melihat persoalan dari sudut 
pandang dan kepentingannya sendiri.

4. Kaya dengan fantasi ( senang dengan hal-hal yang bersifat 
imajinatif).

5. Mudah frustrasi ( mudah kecewa dan mudah marah).
6. Memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan antusias terhadap 

berbagai hal.
7. Belum memiliki rasa pertimbangan yang matang termasuk 

berkenaan dengan hal-hal yang membahayakan.
8. Memiliki rasa perhatian yang pendek, kecuali terhadap 

hal-hal yang menyenangkan. 
9. Lebih banyak belajar dari pengalaman nyata ( dengan 

berinteraksi dengan benda dan orang lain) dari pada 
simbol-simbol.

Anak usia prasekolah mengalami tahapan perkembangan, 
baik dilihat dari usia, maupun dari aspek bahasa dan moral, 
beriku paparannya:

1. Perkembangan Berdasarkan Usia
Perkembangan anak prasekolah berdasarkan usia 

ditandai dengan periode perkembangannya berdasarkan 
pada periode usia tertentu, yaitu perkembangan anak usia 0-2 
tahun, perkembangan Anak Usia 2-3 tahun, perkembangan 
anak usia 3-4 tahun, dan perkembangan anak usia ahun4-5 
tahun. 

      2.   Perkembangan Bahasa Anak
Salah satu bidang pengembangan dalam pertumbuhan 

kemampuan dasar di taman kanak-kanan  adalah pe-
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ngembang an bahasa. Bahasa erat kaitannya dengan per-
kembangan kognitif. Pada periode 2-4 tahun merupakan 
periode yang menakjubkan bagi anak dalam menguasai kata-
kata. Anak senang bermain dan bereksperimen dengan kata-
kata. Terutama dengan kata-kata yang sering digunakan, 
yaitu ”mengapa”. Misalnya mengapa ada pelangi, mengapa 
turun hujan, mengapa ada awan, mengapa Allah itu esa, 
tapi ada dimana-mana dan banyak lagi pertanyaan yang tak 
kalah menariknya dengan pertanyaan-pertanyaan seorang 
ilmuwan.  

3.  Perkembangan Moral Anak
Perkembangan moral seperti halnya perkembangan 

yang terjadi pada aspek lain dari kehidupan manusia, yaitu 
perkembangan fisik motorik dan kognitif, tidak terjadi 
seketika, melainkan melalui proses yang cukup panjang. 
Dini Daeng mengatakan (1966 : 126) perkembangan moral 
pada anak tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sosial 
dan kepribadiannya, tetapi untuk mencapainya dipengaruhi 
pula  oleh perkembangan pada aspek kognitif dan emosi. Hal 
ini membuktikan bahwa manusia merupakan suatu totalitas, 
karena dalam perkembangan berbagai aspek kehidupannya 
saling mempengaruhi. Perkembangan moral yang terjadi 
pada seseorang dapat diketahui melalui perilaku moralnya, 
yang menunjukkan kesesuaian dengan nilai dan norma yang 
berlaku di masyarakat.

Seiring dengan perkembangan kognitif yang terjadi pada 
anak yang antara lain terlihat dari perkembangan bahasanya, 
anak usia dini diharapkan mulai memahami aturan dan norma 
yang dikenalkan oleh orangtua melalui penjelasan-penjelasan 
verbal yang sederhana. Orangtua, guru atau orang dewasa 
yang ada di sekitarnya mulai mengenalkan, mengajarkan dan 
membentuk sikap dan perilaku anak; mulai dari sikap dan cara 
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menghadapi orang lain, cara berpakaian dan berpenampilan, 
cara dan kebiasaan makan, dan cara berperilaku yang sesuai 
dengan aturan yang dituntut dalam suatu lingkungan atau 
situasi tertentu. Misalnya anak bertemu seseorang yang 
lebih tua, orang tua mengajarkannya untuk memberi salam, 
mencium tangan orang yang lebih tua atau mengucapkan 
assalamualaikum serta bersikap sopan dengan cara bicara yang 
”baik”. Orangtua mengajarkan hal ini dengan penjelasan verbal 
yang sederhana, sambil mencontohkannya secara nyata.

Dalam hubungannya dengan perkembangan moral, 
Kohlberg menyebutkan anak usia dini berada pada tahap 
pertama, yaitu : Prakonvensional. Pada tahap ini anak tunduk 
pada aturan orangtua. Aturan tersebut harus dipatuhi agar ia 
terhindar dari hukuman dan mendapat pujian dari orangtua. 
Pada tahap ini anak berorientai pada ”kepatuhan” dan 
”hukuman”.

Pada tahap prakonvensional atau heteronomous ini, anak-
anak ini menemukan kesulitan untuk mempertimbangkan dua 
sudut pandang dalam suatu dilema moral. Sebagai akibatnya, 
mereka mengabaikan maksud-maksud dan niat orang lain 
dan sebaliknya mereka memusatkan pada rasa takut terhadap 
otoritas dan menghindari hukuman sebagai alasan untuk 
melakukan tindakan yang bermoral. Pada situasi ini gagasan 
moral diletakkan pada tempat atau kejadian yang konkrit. 
Moralitas pada tahap ini membutuhkan pengertian secara fisik 
tentang otoritas moral, misalnya:”Ayah adalah boss sebab ia lebih 
besar”.

Salah satu tugas guru PAUD adalah membantu anak-
anak didik mengembangkan moralnya, agar mereka dapat 
tumbuh dan berkembang sebagai seorang dewasa yang matang. 
Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari pendidik harus 
senantiasa memberi contoh yang baik: pendidik harus mampu 
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bicara dengan sopan, tidak kasar, baik terhadap anak maupun 
terhadap orang lain, seperti yang diharapkan anak.

Guru sebagai pendidik harus selalu sadar bahwa karena  
keterbatasan kecerdasan pengetahuan dan pengalamannya, 
pada usia ini anak lebih mudah meniru perilaku angkan untuk 
menentukan mana perilaku yang baik dan mana yang buruk. 

Di samping teori perkembangan anak menurut para ahli, 
dikemukakan pula tuntunan Al-quran dalam pengembangan 
moralitas anak. Al-Quran memandang anak sebagai individu 
yang memiliki potensi moral. Kebaikan telah dibawa anak sejak 
lahir dalam bentuk modal dasar yang bersifat potensial. Hal ini 
dinyatakan secara simbolik dalam proses penciptaan anak di 
alam rahim yang tercantum di dalam Al-Quran:

”Dan (ingatlah) ketika tuhanmu mengeluarkan keturunan 
anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil 
kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): Bukankah 
Aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab:” Betul (Engkau tuhan 
kami) Kami menjadi saksi. Kami lakukan demikian agar di hari 
kiamat kamu tidak mengatakan. Sesungguhnya kami (Bani 
Adam ) adalah orang orang yang lengah terhadap ini (keesaan 
Allah SWT). (QS. :7:172)

Ayat ini mengisyaratkan bahwa anak ini telah dibekali 
potensi baik dalam bentuk kecenderungan dan keberpihakkan 
kepada kebaikan. Kecenderungan ini disebut fitrah, yakni 
kecenderungan untuk berfihak kepada kebaikan dan 
kebenaran. Potensi ini selanjutnya akan dapat berkembang 
dengan baik apabila lingkungan yang tersedia menunjang 
perkembangannya, dan moralitas anakpun akan berkembang 
dengan baik pula . Sedangkan apabila lingkungan tidak 
mendukung perkembangan itu maka perkembangan moralpun 
akan mengikutinya.
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F.    Tujuan Dan Fungsi Pendidikan PAUD 
Secara umum pendidikan PAUD dimaksudkan untuk 

memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan secara optimal 
dan menyeluruh sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai 
kehidupan yang dianut. Melalui pendidikan PAUD, anak 
diharapkan dapat mengembangkan segenap potensi yang 
dimilikinya –agama, intelektual, emosi dan fisik , memiliki 
dasar-dasar aqidah yang lurus sesuai dengan ajaran agama 
yang dianutnya, memiliki kebiasaan-kebiasaan prilaku 
yang diharapkan, menguasai sejumlah pengetahuan dan 
keterampilan dasar  sesuai dengan tingkat kebutuhan dan 
tingkat perkembangan serta memiliki motivasi dan sikap belajar 
yang positif.

Sesuai dengan rumusan di atas, dapat dikemukakan bahwa 
secara garis besar ada lima fungsi utama pendidikan PAUD ;

1. Fungsi pengembangan potensi,
2. Fungsi penanaman dasar–dasar aqidah dan keimanan,
3. Fungsi pembentukan perilaku dan pembiasaan yang 

diharapkan,
4. Fungsi pengembangan  motivasi dan sikap belajar yang 

positif.

Diasumsikan setiap bayi manusia yang lahir ke dunia ini 
dilengkapi dengan sejumlah potensi yang diperlukan untuk 
menjalankan kehidupannya. Dibalik ketidakberdayaan anak 
yang baru lahir, terpendam sejumlah potensi kehidupan yang 
jauh lebih kaya, bila dibandingkan dengan mahluk lainnya. 
Ia memiliki potensi untuk beragama, untuk berpikir, untuk 
berkreasi, untuk merasa, untuk berkomunikasi dengan orang 
lain dan potensi-potensi lainnya. Mengembangkan potensi–
potensi anak tersebut adalah kewajiban para pendidik, orangtua 
dan guru.
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Menurut para ahli psikologi dan pendidikan, pengembang-
an potensi manusia sebagian besar terjadi pada masa usia 
prasekolah. Pandangan ini sangat mudah untuk difahami karena 
pada masa usia prasekolah terjadi perubahan dan peningkatan 
besar dan pesat dalam berbagai aspek perkembangan anak yang 
tak dapat tertandingi oleh perubahan-perubahan yang terjadi 
pada masa-masa sesudahnya.

Namun hal ini tidak mengimplikasikan bahwa anak 
usia prasekolah harus dengan segera dijejali berbagai 
pengetahuan serta dipaksa menguasai berbagai kemampuan 
dan keterampilan dalam arti praktis. Yang penting di sini 
adalah bahwa anak mendapat kesempatan yang seluas-luasnya 
untuk mengembangkan dan memberdayakan potensi-potensi 
yang dimilikinya sesuai dengan tingkat perkembangannya. 
Dengan kata lain, yang diharapkan adalah para pendidik dapat 
menyediakan pengalaman-pengalaman belajar kepada anak 
dalam arti luas sehingga dapat merangsang perkembangan 
kemampuan-kemampuan potensial tersebut secara optimal. 
Sebagai misal, para pendidik dapat memberi kesempatan kepada 
anak untuk memilih dan menentukan sendiri apa yang menjadi 
pilihannya, guna mengembangkan potensi kemandirian 
dan daya inisiasi; memberi kesempatan untuk memecahkan 
masalah-masalahnya sendiri, guna mengembangkan potensi 
berpikir dan kemampuan pemecahan masalah memberi 
kesempatan kepada anak untuk mengenal dan menghayati 
keagungan tuhan melalui pengenalan terhadap alam semesta 
yang menjadi ciptaan-Nya.

Pendidikan anak terutama ditekankan dalam upaya 
pengembangan potensinya, bukan prestasinya menurut standar 
kemampuan orang dewasa,  melainkan pengalaman melakukan 
aktivitasnya itu sendiri yang dapat merangsang terjadinya 
proses–proses mental dan fisik pada diri anak. Walaupun 
hasil pemikiran si anak itu belum valid dan logis, bila dilihat 
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dari standar kemampuan berpikir orang dewasa, melainkan 
pengalaman–pengalaman proses berpikir dilakukan oleh anak,  
tetap akan memfasilitasi perkembangan kemampuan berpikir 
anak.

Sebagai umat beragama, para pendidik memiliki kewajiban 
menanamkan dasar-dasar aqidah yang lurus kepada anak 
didik sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Diyakini 
bahwa ajaran agama merupakan suatu rujukan nilai yang 
sangat fundamental, baik untuk kepentingan hidup di dunia 
kini maupun di akhirat nanti. Dalam hal penanaman nilai-nilai 
aqidah,  para pendidik perlu menjelaskan peristiwa –peristiwa 
yang dialami anak dengan tidak menyimpang dari ajaran 
agama dan sesuai dengan taraf perkembangan berpikir anak. 
Misalnya hal ini dilakukan dengan cara selalu menghubungkan 
dan mengembalikan peristiwa yang dialami kepada kekuasaan 
Tuhan, dan bukannya dengan cerita-cerita tahayul yang yang 
tidak berdasar.

G.   Karakteristik Program Pendidikan PAUD 
 Proram pendidikan PAUD atau prasekolah adalah 

unsur pokok yang akan membedakan perlakuan pendidikan 
prasekolah dengan perlakuan-perlakuan pendidikan selanjut-
nya. Artinya,  isi program inilah yang akan membedakan 
aktivitas pendidikan prasekolah dari aktivitas program–proram 
pendidikan sesudahnya. Pada gilirannya, juga program inilah 
yang akan menentukan pengaruh apa  yang akan diterima anak 
selama mengikuti pendidikan prasekolah.

Sementara ini,  ada kesan bahwa program pendidikan 
prasekolah, seolah-olah hanya bersifat mengisi waktu anak, 
mendorong anak untuk bersosialisasi atau hanya sekedar 
melengkapi program-program pendidikan selanjutnya. 
Ada beberapa guru dan orangtua menjawab pertanyaan, 
apa yang diajarkan kepada anak didik ? Mereka menjawab 
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ringan dengan mengatakan, belajar menulis dan bermain, tak 
muncul dari jawaban mereka itu suatu kesan bahwa di lembaga 
pendidikan prasekolah itu terjadi suatu proses ”pembelajaran” 
yang tidak kalah pentingnya dari proses pembelajaran pada 
jenjang-jenjang pendidikan selanjutnya. Padahal pandangan 
para ahli sudah lazim mengatakan bahwa usia prasekolah 
itu merupakan ”Golden Age” masa keemasan bagi penyiapan 
anak untuk menjalani proses perkembangan pada lembagaa-
lembaga pendidikan selanjutnya. Ini berarti bahwa pendidikan 
prasekolah idealnya terjadi suatu proses pembelajaran yang 
betul-betul intensif pada anak, hanya saja bentuk dan sifat 
belajarnya yang berbeda dengan yang dilakukan oleh orang 
dewasa.

Mendukung pendapat di atas, Brener ( 1999:29) menyatakan 
bahwa : ” all of the ages and stages that children go through , no time 
seems to have more potentials for learning than these early years.”  
Maksudnya, tak ada masa yang lebih potensial untuk belajar 
daripada masa tahun-taun awal kehidupan anak. Karena 
itu pantaslah tahun 1990 telah terjadi kampanye usia dini 
sebagai masa belajar, “Early years are Learning Years”. Temuan-
temuan mutakhir pada intinya menunjukkan bahwa pada usia 
prasekolah terjadi perkembangan pesat dalam berbagai aspek 
perkembangan anak,  yang akan menentukan taraf optimalisasi 
perkembangan berikutnya. 

Pengembangan program pendidikan prasekolah seharusnya 
didasarkan kepada berbagai sumber, yakni karakteristik anak 
didik,  perkembangan ilmu pengetahuan, serta nilai-nilai 
dan harapan-harapan yang berkembang pada masyarakat. 
Dengan dipertimbangkannya faktor-faktor tersebut, program 
pendidikan yang disediakan akan dapat mengarahkan anak ke 
pencapaian tujuan yang dikehendaki, dengan tetap tersajikan 
dalam cara-cara yang sesuai dengan tuntutan kondisi anak 
dan perkembangan ilmu pengetahuan. Hal yang terutama 
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membedakan karakteristik program pendidikan  prasekolah 
dari program-program pendidikan sesudahnya adalah tuntutan 
tingkat  perkembangan anak dan cara belajarnya.

Model program pembelajaran yang dikehendaki adalah 
bersifat integrasi, yakni suatu program pembelajaran yang dapat 
menyajikan suatu aktivitas belajar anak secara terpadu. Kegiatan 
pembelajaran anak, tidak dipilah-pilah ke dalam bentuk mata–
mata pelajaran, melainkan disajikan secara integrasi dalam 
suatu aktivitas yang dilakukan oleh anak.

Ciri lain dari program pendidikan prasekolah adalah 
bersifat emergent, artinya apa yang terjadi secara kontekstual di 
sekolah, betul-betul diperhatikan sebagai bahan pembelajaran. 
Penampilan guru tidak bersifat kaku dengan perencanaan yang 
sudah dibuatnya di rumah. Sebaliknya perencanaan yang telah 
dibuat sudah memperhitungkan hal-hal yang mungkin terjadi.

Program pendidikan prasekolah juga hendaknya responsif 
terhadap perbedaan anak baik dalam hal kecakapan, minat 
maupun gaya belajar. Ini berarti bahwa program pembelajaran 
prasekolah hendaknya dapat menyediakan suatu pengalaman 
belajar yang kaya dan variatif sehinga memberi kesempatan 
kepada anak sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya 
masing-masing.

H.   Media Pembelajaran Utama PAUD; Bermain, 
Berceritera dan Bernyanyi

1.   Penerapan dan Manfaat Bermain
Sesuai dengan istilah yang digunakan untuk anak-anak 

yang berusia di bawah 6 tahun,  taman kanak-kanak sering 
disebut taman bermain. Dengan begitu tidak benar kalau mereka 
dituntut belajar seperti usia SD. Karena bermain merupakan 
bagian kehidupan anak, maka bagaimana para pendidik 
mengemas sebuah kegiatan yang mengacu pada tujuan 
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pendidikan yang diharapkan, yaitu mengembangkan aspek 
kognitif, afektif dan psikomotor.

Dunia anak adalah dunia bermain. Hal yang tidak bisa 
dipungkiri adalah bahwa bermain merupakan bagian utama 
dalam kehidupan. Sebagian besar aktivitas kehidupan anak 
adalah bermain. Bermain bisa diibaratkan bekerja bagi orang 
dewasa. Dengan demikian adalah wajar kalau kebijakan 
pemerintah Republik Indonesia, bahwa bermain adalah utama 
bagi anak. Dalam kebijakan tersebut secara eksplisit dinyatakan: 
” Bermain adalah sifat yang melekat langsung pada kodrat 
anak. Jika ada anak  yang tidak mau bermain, itu menunjukkan 
adanya suatu kelainan dalam diri anak tersebut. Mengabaikan 
kenyataan ini,  apalagi mengingkari, jelas bertentangan dengan 
kebutuhan perkembangan jiwa anak ”  ( Depdikbud, 1994/1995). 

Dalam kaitannya dengan perkembangan anak, bermain 
bisa berkontribusi positif terhadap hampir segenap aspek 
perkembangan. Menurut Schickedanz (1990) bermain me-
mung kin kan anak untuk membangun suatu pengetahuan 
baru, mengatasi kesulitan mengembangkan rasa memiliki 
ke mam puan dan dapat mengembangkan keterampilan-
keterampilan motorik.  Begitu pula Maxim (dalam Solehuddin, 
2000: 88) meyakini bahwa bermain,  membantu anak dalam 
mengembangkan anak dalam hal fisik, intelektual, sosial, 
emosional.

Pada intinya bermain dianggap suatu kegiatan yang 
bersifat spontan, terfokus pada proses, memberi ganjaran secara 
intrinsik, menyenangkan, aktif, dan fleksibel. Bermain bagi anak 
memiliki beberapa sifat sukarela, spontan, enjoyable dan, fleksibel 
(choicefull). Pertama, bermain itu sifatnya sukarela. Ini berarti 
bahwa berrmain dilakukan karena keinginan dan kemauan anak 
itu sendiri. Anak yang bermain melakukan kegiatan bermain 
tanpa tekanan. Kedua, bermain sifatnya spontan. Ketiga , enjoyable 
dan flexible.
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2.    Penerapan dan Manfaat Bernyanyi.
Bernyanyi dapat berfungsi jamak bagi kepentingan 

belajar dan perkembangan anak. Bernyanyi mengembangkan 
bakat dan apresiasi musik, bahkan juga mengembangkan 
kemampuan bahasa anak secara lebih luas. Bernyanyi dapat 
meningkatkan kedekatan hubungan antara pendidik dengan 
anak. Bernyanyi juga dapat menyejukkan, memberi ketenangan, 
menumbuhkan rasa humor, merangsang kemampuan berpikir, 
mengembangkan rasa harga diri, serta dapat pula digunakan 
untuk mendukung keberhasilan pelajaran yang lain,  dan bahkan 
membantu mengatasi kesulitan-kesulitan tertentu yang dialami 
anak.

3.   Penerapan Dan Manfaat Berceritera
Bagi anak aktivitas berceritera bisa memiliki nilai yang 

banyak bagi proses belajar anak dan perkembangannya. Di 
samping dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, 
berceritera dapat mengundang dan merangsang proses kognitif 
khususnya aktivitas berimajinasi, dapat menjadi sarana belajar, 
serta berfungsi membangun hubungan yang akrab. 

Tradisi berceritera sebagai salah satu kebudayaan kita telah 
ikut mendewasakan anak-anak di persada nusantara. Tradisi 
dongeng sebelum tidur.  sejak dulu telah berfungsi sebagai 
media pembinaan kepribadian anak-anak. Para orangtua yang 
rajin menuturkan berbagai ceritera kepada anak-anaknya 
mempunyai hubungan batin yang lebih erat dan hangat dengan 
anak-anaknya. Nenek, ibu, paman atau siapapun orang dewasa 
lainnya yang memiliki kemahiran dalam berceritera sangat 
menaruh hormat kepada orang dewasa yang telah memuaskan 
batinnya dengan dongeng-dongeng yang menarik. Sejalan 
dengan ini Guntur mengatakan (1993: 50) bahwa : ”Kemahiran 
bertutur dapat meningkatkan wibawa seseorang” . Dengan 
adanya kewibawaan itu, anak akan mengikuti apa yang 
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diinginkan oleh orang dewasa dengan senang hati,tanpa ada 
paksaan. 

I.   Pendidikan Usia Dini Sebagai implementasi 
Pendidikan Umum
Pendidikan umum adalah pendidikan yang memberikan 

penekanan kepada pembinaan dan pengembangan nilai, 
sikap, pengertian, dan keterampilan yang harus dimiliki 
setiap orang (Alberty and Alberty, 1965:203) dan diarahkan 
kepada terwujudnya manusia utuh dan berkepribadian. 
Senada dengan itu Soelaiman, (1988:75) menyatakan bahwa 
pendidikan umum mengarahkan tujuannya kepada pembinaan 
kepribadian manusia, yaitu pribadi yang utuh dengan seluruh 
potensi yang dimilikinya mencakup pandangan hidup, 
lingkungan kerja, kesenangan dan ketidaksenangan badan. 
Komunikasi, historisitas serta mengarah kepada sikap hidup 
yang bertanggungjawab. Karena itu faktor lingkungan dan 
perkembangan budaya serta perubahan orientasi hidup 
masarakat sangat berpengaruh terhadap proses maupun tujuan 
pendidikan Umum.

Konsep Pendidikan Umum sebagaimana tersebut di atas, 
diimplementasikan dalam bentuk kelembagaan baik formal dan 
nonformal. Salah satu implementasi konsep Pendidikan Umum 
adalah pendidikan prasekolah atau Taman-Kanak-Kanak (TK). 
Tujuan pendidikan TK di Indonesia tertuang dalam pasal 3 
Peraturan Pemerintah nomoe 27 tahun 1989, yaitu: ”Pendidikan 
prasekolah bertujuan untuk membantu meletakkan dasar kearah 
perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya 
cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan 
diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta 
perkembangan selanjutnya”. Senada dengan itu, kurikulum TK 
1976 yang disempurnakan termuat  tujuan TK sebagai berikut:

Pendidikan Anak Usia Dini dalam Perspektif  Pendidikan Umum
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1. Meletakkan dasar-dasar kearah perkembangan sikap, 
Pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang 
diperlukan anak untuk hidup dilingkungan masyarakat.

2. Memberikan bekal kemampuan dasar bagi pekembangan 
anak secara utuh.

3. Memberikan bekal untuk mengembangkan diri sesuai 
dengan asas pendidikan sedini mungkin dan seumur 
hidup.

Melihat tujuan dan karakter PAUD tersebut di atas, maka 
TK dapat dikategorikan sebagai bagian dari wilayah garapan 
Pendidikan Umum. Secara lebih rinci kesimpulan tersebut 
didasarkan atas tiga alasan :

1. PAUD berfungsi menata dasar dan bekal bagi pengem-
bang an manusia Indonesia Seutuhnya. Se hubung an 
dengan itu, maka program pendidikan Usia Dini (PAUD) 
diharapkan dapat memberikan bekal dasar yang sifatnya 
umum bagi perkembangan seluruh aspek kepribadian 
anak didik secara utuh dan terintegrasi.

2. PAUD merupakan pendidikan yang membina nila-nilai 
dasar kearah perwujudan kepribadian.

3. PAUD sebagai pendidikan formal dan informal  yang 
memjadi dasar bagi pendidikan selanjutnya.

Di lihat dari segi pembinaan nilai, maka pendidikan 
di kelompok PAUD seluruhnya merupakan isi dan misi 
pendidikan umum, baik berupa pengetahuan, keterampilan, 
maupun sikap-sikap.

J.   Kesimpulan
1. Pendidikan usia dini merupakan salah satu bentuk 

pendidikan prasekolah yang diselenggarakan bagi anak 
usia balita. Adapun kegiatan yang diselenggarakan bisa 
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berupa play group, TPA (tempat penitipan anak) atau 
Taman kanak-kanak.

2. Pendidikan Usia Dini bertujuan membantu meletakkan 
dasar kearah perkembangan sikap, pengetahuan, 
ketrampilan dan daya cipta yang diperlukan anak dalam 
menyesuaikan diri dengan lingkungan keluarga sebelum 
memasuki SD.

3. Bermain, bermain dan berceiritera merupakan media 
utama dalam pembelajaran anak sehingga kegiatan selalu 
mengacu kepada tujuan pendidikan yang diharapkan 
yaitu mengembangkan aspek kognitif, afektif dan 
psikomotor.

4. Dilihat dari segi pembinaan nilai-nilai, maka pendidikan 
pada usia dini seluruhnya merupakan bagian dari 
misi pendidikan umum baik berupa pengetahuan, 
keterampilan, maupun sikap-sikap.

5. Pendidikan umum sebagai pendidikan yang ber-
tanggung jawab terhadap proses pendidikan yang 
mengarah kepada perwujudan kepribadian.. Pada 
tingkat TK pendidikan tersebut memiliki kandungan 
proses persiapan pendidikan sesuai dengan tingkat 
perkembangan.  

Pendidikan Anak Usia Dini dalam Perspektif  Pendidikan Umum
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12
Konsep dan Implementasi Pendidikan 

Berbasis Keadilan Sosial;
Analisis Nilai Bersama dan Kebersamaan 

dalam Pendidikan Inklusif
Hermansyah12,  

A. Latar Belakang
Amandemen  Undang-undang Dasar 1945  mengamanatkan 

bahwa salah satu tujuan  Negara Republik  Indonesia adalah 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka mencapai 
tujuan tersebut, maka setiap warga negara Indonesia berhak 
memperoleh pendidikan yang merata dan bermutu, sesuai 
dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang 
status sosial, etnis dan jender (Renstra Depdiknas 2005-
2009). Hak setiap warga negara untuk memperoleh layanan 
pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi,  pada dasarnya 
merupakan jabaran dari landasan idiil sistem pendidikan di 
Indonesia, yaitu Pancasila, terutama sila Keadilan Sosial Bagi 
Seluruh  Rakyat Indonesia. 

Selanjutnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasio-
nal menggariskan bahwa Pendidikan Nasional ber fung-
si mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

12  Dr. Hermansyah, Widyaiswara, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan 
Pendidik dan Tenaga   Kependidikan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan 
Luar Biasa (P4TK, TK dan PLB), Bandung,     Jawa Barat
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serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rang-
ka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 
warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (pasal 3 
UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). 

Tujuan Pendidikan Nasional tersebut di atas selanjutnya 
dijadikan acuan dalam perumusan Visi Pendidikan Nasional 
sebagaimana tertuang dalam Rencana Straregis Depdiknas 
yaitu “Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif”. Cerdas dan 
kompetetif dimaknai sebagai Insan Kamil atau Insan Paripurna. 
Tercapai tidaknya visi dimaksud sangat tergantung pada upaya 
peningkatan kualitas pendidikan sejak pendidikan pra sekolah 
sampai perguruan tinggi. (Renstra Depdiknas 2005-2009).

Ketercapaian tujuan dan visi pendidikan nasional  salah 
satunya sangat ditentukan oleh seberapa besar pemerintah 
mengusahakan pendidikan yang berbasis keadilan sosial. Salah 
satu wujud dari pendidikan berbasis keadilan sosial adalah  
memberikan hak-hak yang sama kepada setiap anak usia sekolah 
untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu sesuai 
dengan karakteristi dan kebutuhannya.  Ditinjau dari sisi hak-
hak anak, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk 
memperoleh pendidikan yang bermutu, termasuk di dalamnya 
warga negara yang memiliki kelainan  fisik, emosional, mental, 
intelektual dan /atau sosial berhak memperoleh pendidikian 
khusus ( pasal 5 ayat 1 dan 2 UU No 20 tahun 2003). 

Selama ini pemerintah (dalam hal ini Depdiknas) bersama-
sama dengan masyarakat telah berusaha melaksanakan 
amanat pasal 5 ayat 1 dan 2 UU No 20 tahun 2003 melalui 
penyelenggaraan pendidikan dari TK sampai perguruan 
tinggi. Bagi anak-anak yang memiliki kelainan sebagaimana 
digariskan dalam pasal 5 ayat 2 UU No. 20 tahun 2003, 
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pemerintah menyelenggarakan Pendidikan Khusus untuk 
semua jenjang, yaitu TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMLB. Dalam 
perkembangannya, pemerintah juga mengembangkan 
pendidikan inklusif. Secara operasional pendidikan inklusif 
mencakup:

1. Sekolah Biasa/Sekolah Umum, yang mengakomodasi 
semua Anak Berkebutuhan Khusus

2. SLB/Sekolah Luar Biasa/Sekolah Khusus yang meng-
akomodasi anak normal

Secara normatif, sekolah Inklusif adalah sekolah yang 
terpilih melalui seleksi dan memiliki kesiapan baik  Kepala 
Sekolah, Guru, Orang Tua, Peserta Didik, Tenaga Administrasi 
dan Lingkungan Sekolah/Masyarakat). Pengembangan pen-
didikan  inklusif (sebagai perwujudan dari pendidikan berbasis 
keadilan sosial),   bahkan telah mendapatkan dukungan dan 
pembenaran dari  organisasi-organisasi internasional seperti 
UNESCO. Pendidikan inklusif menekankan perlunya anak-anak 
yang selama ini termarjinalkan untuk memperoleh pelayanan 
pendidikan dan berpartisipasi dalam pembelajarannya.

Kenyataan menunjukkan, walaupun secara normatif 
pendidikan inklusif telah memperoleh pijakan yang kuat  
baik secara nasional maupun internasional, tetapi dalam 
praktik penyelengaraannya masih dihadapkan kepada 
kendala-kendala, baik kendala yuridis, birokratis, maupun 
psikologis. Pendidikan inklusif sering kali sangat kompleks dan 
kontroversial, antara lain, karena :

•	  Kompetisi dan orientasi pasar;
•	 Sikap negatif terhadap anak-anak yang selama ini 

termarjinalkan;
•	 Kurang adanya informasi tentang bagaimana  sekolah dan 

birokrasi agar lebih     inklusif

Konsep dan Implementasi Pendidikan Berbasis Keadilan Sosial; Analisis Nilai...
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•	 Masih dijumpai adanya kebijakan yang bertolak belakang 
dengan tujuan dan visi pendidikan nasional. 

Makalah ini secara umum mengkaji hal-hal yang terkait 
dengan konsep pendidikan yang berbasis keadilan sosial. 
Selanjutnya  dalam tataran implementasi akan difokuskan 
kajian mengenai pendidikan inklusif sebagai salah satu 
perwujudan dari pendidikan yang berbasis keadilan sosial.  
Terdapat sejumlah permasalahan dalam tataran kebijakan dan 
implementasi pendidikan inklusif di Indonesia. Permasalahan-
permasalahan dalam  penyelanggaraan pendidikan inklusif 
secara umum membutuhkan pemecahan yang komprehensif, 
tetapi dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. 

Khusus dalam pembahasan mengenai pendidikan inklusif, 
akan diuraikan  mengenai pijakan filosofis yang memiliki 
relevansi dengan pengembangan pendidikan inklusif. Selain itu 
dilakukan pengkajian terhadap produk-produk hukum nasional 
dan internasional yang dijadikan sandaran pengembangan 
pendidikan inklusif di Indonesia.  Pada bagian akhir makalah 
ini penulis akan memapakarkan secara umum implementasi 
pendidikan inklusif di Indonesia ditinjau dari sisi pendidikan 
nilai. Agar permasalahan-permasalahan tersebut lebih fokus 
dalam pembahasannya, maka rumusan permasalahan adalah: 
Bagaimanakah gambaran konsep pemikiran mengenai 
pendidikan  berbasis keadilan sosial? Di manakah letak  kaitan 
antara pendidikan berbasis keadilan sosial dengan pendidikan 
inklusif?  Landasan filosofis apa saja  yang dapat dijadikan san-
daran dalam pengembangan pendidikan inklusif?  Bagaimana 
eksisistensi pendidikan inklusif ditinjau dari sudut yuridis?, dan 
bagaimanakah gambaran pelaksanaan Pendidikan Inklusif di 
Indonesia dewasa ini?
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B.  Konsep Dasar Pendidikan Berbasis Keadilan Sosial
1. Pengertian Pendidikan

Pendidikan mengandung arti proses pengubahan sikap 
dan tata laku seseorang, atau sekelompok orang dalam 
usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran 
dan pelatihan; proses; perbuatan; cara mendidik (Kamus 
Besar Bahasa Indonesia, 1997). Menurut Jean Piaget (1896), 
pendidikan berarti menghasilkan, mencipta, sekalipun tidak 
banyak, sekalipun suatu penciptaan dibatasi oleh pembanding 
dengan penciptaan yang lain. Pandangan tersebut memberikan 
makna, bahwa pendidikan adalah segala situasi hidup yang 
mempengaruhi pertumbuhan individu sebagai pengalaman 
belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan 
sepanjang hidup. Dalam arti sempit, pendidikan adalah 
pengajaran yang diselenggarakan umumnya di sekolah sebagai 
lembaga pendidikan formal. 

Pengertian pendidikan banyak sekali diberikan oleh 
beberapa ahli berdasarkan sudut pandang masing-masing, 
berikut dipaparkan beberapa pengertian mengenai pendidikan 
lainnya.

a. Pendidikan ialah segala pengalaman belajar yang 
berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang 
hidup serta, pendidikan dapat diartikan sebagai 
pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai 
lembaga pendidikan formal (Mudyahardjo, 2006 :6);

b. Dalam pengertian yang agak luas, pendidikan diartikan 
sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu, 
sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, 
dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan 
(Muhibinsyah, 2003; 10). 

c. Pendidikan berarti tahapan kegiatan yang bersifat 
kelembagaan (seperti sekolah dan madrasah) yang 
dipergunakan untuk meneyempurnakan perkembangan 

Konsep dan Implementasi Pendidikan Berbasis Keadilan Sosial; Analisis Nilai...
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individu dalam menguasai pengetahuan, kebiasaan, 
sikap, dan sebagainya (Dictionary of Psychology, 1972). 

d. Menurut John Dewey, pendidikan merupakan proses 
pembentukkan kemampuan dasar yang fundamental, 
baik menyangkut daya fikir atau daya intelektual, 
maupun daya emosional atau perasaan yang diarahkan 
kepada tabiat manusia dan kepada sesamanya. 

e. Dalam arti luas. pendidikan meliputi semua perbuatan 
dan usaha dari generasi tua untuk mengalihkan 
pengetahuannya, pengalamannya, kecakapannya, dan 
keterampilannya kepada generasi muda, sebagai usaha 
menyiapkan, agar dapat memenuhi fungsi hidupnya baik 
jasmani maupun rohaniah. Artinya pendidikan adalah 
usaha secara sengaja dari orang dewasa untuk dengan 
pengaruhnya meningkatkan si anak ke kedewasaan, yang 
selalu diartikan mampu menimbulkan tanggung jawab 
moril dari segala perbuatannya (Poerbakawatja, dan 
Harahap, 1981).

f. UUSPN No. 20 tahun 2003 merumuskan 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, pengenalan 
diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 
bangsa, dan negara. 

2. Pengertian Keadilan Sosial
Keadilan berasal dari kata dasar “adil” yang berarti : tidak 

berat sebelah; tidak memihak; sepatutnya; tidak sewenang-
wenang. Sedangkan istilah “keadilan” menunjukkan kepada 
perbuatan, perlakuan dan sebagainya yang adil, mem-



307

pertahankan hak dan menciptakan hal yang adil bagi masyarakat 
(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997).

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral 
mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. 
Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat 
kepentingan yang besar. John Rawls, Filosof Amerika Serikat 
yang dianggap sebagai  filosof politik terkemuka abad 20, 
menyatakan bahwa keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama 
dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem 
pemikiran. Keadilan pada intinya meletakkan segala sesuatunya 
pada tempatnya. (http:/id.wikipedia.org/wiki/keadilan).

Kata “sosial” mengandung arti kerjasama untuk meng-
hasilkan mesyarakat yang bersatu secara organis, sehingga 
setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama 
dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup pada kemampuan 
dirinya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997). 

Konsep keadilan sosial yang dimaksudkan dalam makalah 
ini, mengacu kepada Keadilan Sosial yang merupakan sila ke 
lima dari Pancasila sebagai landasan idiil sistem pendidikan 
di Indonesia. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang 
berdasarkan Pancasila, istilah keadilan sosial tentu akan berbeda 
dari masyarakat liberal yang mengusung kebebasan individu 
atau masyarakat sosialis yang mengutamakan pemerataan 
sosial secara mutlak. Dengan demikian, dalam dalam konteks 
kehidupan masyarakat Indonesia, keadilan sosial berarti adanya 
keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan sosial. 
Hak-hak individu dikembangkan, sementara prinsip-prinsip 
kepentingan sosial sebagai individu tidak diabaikan.  

3. Pendidikan Berbasis Keadilan Sosial
Dalam UUSPN No 20 Tahun 2003, di Indonesia dikembang-

kan tiga sistem pendidikan yang satu sama lain bekerjasama 
untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Ketiga sistem 

Konsep dan Implementasi Pendidikan Berbasis Keadilan Sosial; Analisis Nilai...



308

Sarbaini , Dkk

pendidikan dimaksud, yaitu sistem pendidikan formal, sistem 
pendidikan informal, dan sistem pendidikan non formal. 
Penggunakan istilah pendidikan dalam makalah ini lebih 
ditujukan kepada pendidikan formal persekolahan, termasuk 
dalam kaitannya dengan bahasan mengenai konsep dan 
implementasi dari pendidikan berbasis keadilan. 

Pilihan terhadap pendidikan formal didasarkan pada 
beberapa alasan sebagai berikut: 

a. Selama ini, kritik sosial lebih sering terjadi pada lembaga 
pendidikan formal sebagai akibat kurang demokratisnya 
kebijakan makro (macro policy), dan praktik pendidikan, 
yang pada gilirannya pendidikan cenderung berpihak 
pada kelompok kuat dan berlaku eksklusif;

b. Tinjauan kritis terhadap pendidikan formal dapat 
dilakukan secara sistematis, karena lembaga pendidikan 
formal merupakan sistem yang dirancang secara khusus, 
dan lebih terkondisi;

c. Pendidikan formal terkait langsung dengan fokus dari 
pembahasan makalah ini yang menjadikan pendidikan 
inklusif (yang notabene adalah pendidikan formal) 
sebagai salah satu model implementasi pendidikan 
berbasis keadilan sosial

Untuk itu, dalam bagian selanjutnya pengunaan istilah 
pendidikan dalam makalah ini selalu merujuk pada pendidikan 
formal persekolahan.  

Konsep pendidikan yang berkeadilan sosial dalam konteks 
kehidupan masyarakat Indonesia secara ideal berada pada 
titik optimal  dari kedua konsep ideologi, yaitu ideologi liberal 
dan sosialis. Ideologi liberal lebih mengusung kebebasan 
individu, sementara masyarakat sosialis lebih mengutamakan 
pemerataan sosial secara mutlak. Titik optimal yang dimaksud 
adalah hak individu dikembangkan, sementara prinsip-



309

prinsip kepentingan sosial sebagai individu tidak diabaikan 
(Rohmat Mulyana, 2007). Dalam kaitannya dengan pembahasan 
mengenai pendidikan yang berbasis keadilan sosial, diperlukan 
upaya untuk mengartikulasikan pendidikan dengan kadar 
keadilan sosial yang lahir secara khas dengan tetap mengacu 
kepada Pancasila sebagai landasan  idiilnya. 

Dalam pemahaman filosofis seperti diuraikan di atas, 
konsep pendidikan yang berkeadilan sosial dapat dirumuskan 
sebagai pendidikan yang menganut prinsip keseimbangan dan 
pemerataan hak dan kewajiban pendidikan berdasarkan pada 
kemajemukan keyakinan beragama, gender, ekonomi, abilitas 
pribadi, dan akses informasi dari semua warga negara. Dengan 
demikian, realitas sosial yang pluralis dan heterogen dapat 
benar-benar dijadikan sebagai akar kekuatan akar rumput (grass 
root) dalam membangun model pendidikan yang berkeadilan 
sosial, di mana kepentingan masyarakat benar-benar terayomi.

Secara makro persoalan klasik pendidikan sering terjadi 
pada dua titik, yaitu idealisme dan realitas pendidikan. 
Persoalan yang berkenaan dengan idealisme dapat ditemukan 
dari adanya kekeliruan pemilihan filosofi pendidikan yang 
pada gilirannya berdampak kurang kondusifnya bagi praktik 
pendidikan. Sedangkan persoalan realitas pendidikan dapat 
muncul sebagai persoalan ketidak sesuaian antara realita 
pendidikan dengan cita-cita yang sudah dirancang. 

Persoalan pertama, sebagai contoh dapat ditemukan dalam 
pendidikan pada masa Orde Baru yang berorientasi pada 
kemapanan untuk waktu yang sangat lama. Sistem pendidikan 
sentralistis yang berlangsung cukup lama (32 tahun) telah 
menempatkan sistem pendidikan yang kurang relevan dengan 
kebutuhan. Anggapan bahwa sistem pendidikan sentralistis 
dapat diberlakukan selamanya, terbukti tidak benar. Tatanan 
masyarakat terus berubah dan tuntutan pendidikan yang lebih 
demokratis terus berkembang. 

Konsep dan Implementasi Pendidikan Berbasis Keadilan Sosial; Analisis Nilai...



310

Sarbaini , Dkk

Pendidikan saat ini (masa reformasi) sudah lebih 
mengutamakan kepentingan orang banyak. Pendidikan 
dirancang secara desentralistik, meski pemerintah masih 
tetap memegang kebijakan umum, dan tetap memusatkan 
pengaturan agama, keuangan, dan hukum. Kondisi yang 
demikian membuka peluang yang lebih besar kearah 
pendidikan yang berkeadilan sosial dengan menempatkan 
keragaman penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan potensi 
masyarakat. Persoalannya sekarang adalah bagaimana agar 
idealisme pendidikan yang populis itu dapat secara konsisten 
terimplementasikan dalam praktik pendidikan yang benar-
benar memperjuangkan prinsip keadilan sosial dalam konteks 
kebebasan beragama, perlakuan kesetaraan terhadap gender, 
perlakuan kesempatan pendidikan berdasarkan kemampuan 
ekonomi, akses informasi, dan abilitas pribadi. 

Perubahan arah kebijakan pendidikan dari sentralistik 
ke desentralistik merupakan salah satu peluang yang cukup 
kondusif bagi terciptanya pendidikan yang berkeadilan sosial. 
Sistem pendidikan yang tengah dikembangkan saat ini lebih 
inklusif, akomodatif, dan populis, jika dibandingkan dengan 
sistem pendidikan sebelumnya. Idealisme kebijakan pendidikan 
semacam ini, akan diuji konsistensinya melalui realitas praksis 
pendidikan yang berpihak pada kepentingan-kepentingan 
masyarakat lemah sebagai wujud kebijakan afirmatifnya. 

Secara yuridis, kebijakan pendidikan yang berorientasi 
pada kepentingan masyarakat tereksplisitkan lebih tegas 
dengan lahirnya Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. 
Melalui Undang-undang Sisdiknas, upaya untuk membangun 
pendidikan yang berkeadilan sosial tercermin melalui pasal-
pasal yang mengatur mengenai perluasan akses pendidikan, 
revitalisasi pendidikan Islam, rekstrukturisasi kurikulum, dan 
reorganisasi manajemen sekolah yang mengedepankan prinsip 
disparitas dan keadilan. Tahun-tahun ke depan, diharapkan 
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pendidikan dapat dikelola secara lebih optimal dan mampu 
menyeimbangkan antara prinsip persamaan dan pemerataan 
dengan prinsip keadilan pendidikan untuk komunitas 
masyarakat majemuk. 

Beberapa isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian 
dalam pengembangan pendidikan berbasis keadilan sosial 
adalah: perlakuan gender, pemerataan ekonomi, aksesibilitas 
informasi, abilitas pribadi, dan keyakinan beragama. 
Oleh karena itu, strategi umum yang dapat dilakukan, 
agar pendidikan memiliki kadar keadilan sosial yaitu : 1) 
demokratisasi pendidikan sebagai payung konsep; 2) perhatian 
terhadap sasaran khusus (termasuk Anak-Anak Berkebutuhan 
Khusus/ABK) sebagai konsekuensi dari adanya demokratisasi 
pendidikan.  Demokratisasi pendidikan mengandung makna :

a. Pendidikan harus mampu membuka perluasan dan 
pemerataan kesempatan kepada setiap warga negara 
untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas;

b. Pendidikan harus diarahkan pada tercapainya 
pendidikan untuk semua (Education for all)

c. Pendidikan harus membuka peluang terhadap hak-hak 
masyarakat, termasuk hak pendidikan

Sedangkan strategi memberikan perhatian terhadap 
kelompok sasaran khusus mengandung makna :

a. Persamaan hak pendidikan atas dasar persamaan gender;
b. Pendidikan harus mampu menjangkau masyarakat 

terpencil;
c. Pendidikan harus mempu membuka kesempatan kepada 

siswa yang kurang beruntung (anak yang berasal dari 
keluarga kurang mampu dan termarjinalkan);

d. Pendidikan harus memberikan kesempatan yang sama 
kepada para penyandang cacat; dan 

e. Pendidikan harus mampu mengayomi anak cemerlang.
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C.   Kaitan Pendidikan Berbasis Keadilan Sosial dengan 
Pendidikan Inklusif
Pengembangan pendidikan berbasis keadilan sosial dapat 

dilakukan melalui dua strategi umum, yaitu : 1) demokratisasi 
pendidikan sebagai payung konsep; dan 2) perhatian terhadap 
sasaran khusus sebagai konsekuensi dari adanya demokratisasi 
pendidikan. Dalam tataran yang lebih implementatif, perhatian 
terhadap sasaran khusus menghendaki adanya pemberian 
kesempatan pendidikan yang sama kepada para penyandang 
cacat. Dewasa ini masih banyak kalangan masyarakat yang 
belum menerima secara positif kehadiran penyandang 
cacat. Sebagian besar masih memberikan perlakukan yang 
diskriminatif terhadap siswa yang berkelainan. Dilihat dari 
perspektif pendidikan, hal itu bertentangan dengan Hak 
Azasi Manusia (HAM). karena itu model pendidikan yang 
menyatukan mereka dengan anak dewasa ini sedang terus 
dikembangkan. Pendidikan model demikian dikenal dengan 
pendidikan inklusif. Melalui model pendidikan inklusif, anak 
yang berkelainan memiliki kesempatan untuk bersosialisasi 
dengan anak normal, sekaligus mendidik anak normal untuk 
secara jujur dan sukarela menerima kehadirannya (Rohmat 
Mulyana, 2007).

Dewasa ini Pendidikan Inklusif merupakan salah satu 
isu aktual di bidang pendidikan baik dalam skala nasional 
maupun internasional. Mencuatnya isu Pendidikan Inklusif 
dalam pembicaraan akademik maupun praksis pendidikan 
merupakan salah satu indikator dari munculnya kesadaran 
para akademisi, pelaksana pendidikan dan masyarakat sebagai 
pengguna layanan pendidikan akan perlunya persamaan hak 
dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas bagi setiap 
orang, termasuk bagi penyandang cacat. 

Dalam praktek penyelenggaraan pendidikan formal di 
Indonesia saat ini,  hanya mengenal dua bentuk, yaitu sekolah 
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biasa (reguler school) dan sekolah luar biasa (special school). 
Sekolah biasa secara eksklusif hanya diperuntukkan bagi 
siswa yang dikategorikan “normal”. Sedangkan sekolah 
luar biasa secara eksklusif hanya diperuntukkan bagi siswa 
yang “berkelainan” atau luar biasa. Seiring dengan semakin 
meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarakat dunia, 
untuk mewujudkan pendidikan yang holistik dan dapat 
diakses oleh semua individu, muncullah dorongan untuk 
menghilangkan sekat dikotomi antara siswa normal dan 
berkelainan. Setelah melalui proses yang panjang, lahirlah 
gagasan akan perlunya pendidikan inklusif sebagai solusi 
untuk mengakomodir tuntutan nilai-nilai persamaan untuk 
mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas untuk 
semua orang, semua anak (Education for All).

Pendidikan Inklusif adalah model pendidikan yang 
mengikutsertakan anak-anak yang berkebutuhan khusus 
untuk belajar bersama-sama dengan anak-anak sebayanya di 
sekolah umum, dan pada akhirnya mereka menjadi bagian 
dari masyarakat sekolah tersebut, sehingga tercipta suasana 
belajar yang kondusif (Direktorat PLB, 2002). Sementara O’Neil 
dalam Budiyanto (2005: 18) Mendefinisikan Pendidikan Inklusif 
sebagai sistem layanan Pendidikan Luar Biasa (PLB) yang 
mempersyaratkan agar semua Anak Luar Biasa (ALB) dilayani 
di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-
teman seusianya. Untuk itu Sapon Shevin menekankan adanya 
restrukturisasi di sekolah, sehingga menjadi komunitas yang 
mendukung pemenuhan kebutuhan khusus setiap anak, artinya 
kaya dalam sumber dan dukungan dari semua guru dan murid 
(Budiyanto, 2005: 18). 

Berbeda dengan definisi yang dikemukakan di atas, 
Stainback (1990),   menyatakan  pendidikan inklusif, yaitu 
sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama. 
Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, 
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menantang, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan 
setiap murid maupun bantuan dan dukungan yang dapat 
diberikan oleh para guru agar anak-anak berhasil. Dalam 
format yang sederhana Meijer, CJW (1997) menyatakan bahwa 
pendidikan inklusif sebagai suatu persyaratan yang tepat, 
agar pendidikan bermutu tinggi untuk masyarakat dengan 
memasukkan anak berkebutuhan khusus dalam sekolah 
reguler. 

Namun demikian menurut Vaugh, Bos, dan Schumm 
(2000, dalam Sunardi, 2002), dalam praktek istilah inklusif 
sering dipakai bergantian dengan istilah mainstreaming, yang 
secara teori diartikan sebagai penyediaan layanan pendidikan 
yang layak bagi anak yang bekebutuhan pendidikan khusus 
sesuai dengan kebutuhan individunya. Penempatan ALB harus 
dipilih yang paling bebas di antara kelas biasa tanpa hambatan 
bimbingan khusus, kelas biasa dengan tambahan bimbingan 
khusus di dalam kelas biasa  dengan tambahan bimbingan 
khusus di luar, kelas khusus dengan kesempatan berada di kelas 
biasa, kelas khusus penuh, sekolah khusus, sekolah berasrama 
(panti), atau tempat khusus. Diskusi  mengenai pendidikan 
inklusif terus berkembang, termasuk di Indonesia. 

Rumusan mengenai pendidikan inklusif mengalami 
perkembangan mengarah kepada sistem pendidikan, bukan 
sekedar persekolahan. Pemahaman mengenai pendidikan 
inklusif sekarang ini adalah sebagai berikut:

•	 Pendidikan Inklusif bukanlah jenis lain atau cabang dari 
pendidikan luar biasa (special education);

•	 Pendidikan Inklusif bukan semata-mata pendidikan 
untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus di sekolah 
umum;

•	 Pendidikan Inklusif merupakan proses untuk me-
nyingkirkan hambatan-hambatan dalam belajar (removing 
barriers to learning)
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•	 Pendidikan Inklusif tidak hanya menyangkut pem-
belajaran di kelas, tetapi juga menyangkut aspek-aspek 
lain dari support system yang ada.

D.    Landasan Filosofis Pengembangan Pendidikan 
Inklusif
Pendidikan Inklusif sebagai konstruk baru dalam konteks 

pendidikan baik pada skala internasional maupun nasional, 
kemunculan dan pengembangannya tidak dapat dilepaskan 
dari landasan filosofis dan nilai-nilai yang mendasar. Pada 
hakekatnya  filsafat dan nilai-nilai dasar dalam pendidikan 
berfungsi sebagai acuan dalam mengidentifikasi isu-isu strategis 
pendidikan, merumuskan ciri dan karakter masyarakat, serta 
merumuskan peran serta pemberdayaan dalam pendidikan 
(Depdiknas, 2002). 

1. Kajian Umum Filsafat Pendidikan 
Setidaknya terdapat lima jenis filsafat pendidikan yang 

dalam dinamika pemikirannya terus mengalami pergeseran dari 
pendidikan tradisional ke arah pendidikan progresif. Kelima 
jenis filsafat tersebut yaitu, Perenialisme, Idealisme, Realisme, 
Eksperimentalisme, dan Eksistensialisme. Kelima jenis aliran 
filsafat pendidikan tersebut telah membuahkan dua model 
besar pendidikan, yaitu pendidikan tradisional dan pendidikan 
progresif. Pendidikan tradisional lebih banyak bersumber dari 
filsafat Perenialisme, Idealisme, dan Realisme. Sedangkan 
pendidikan progresif lebih banyak bersumber dari filsafat 
Eksperimentalisme, dan Eksistensialisme.

Pendidikan tradisional merupakan transmisi pengetahuan/
fakta/ kenyataan yang ditemukan masa lalu. Anak tidak 
dilatih untuk menggunakan metode-metode subyektif 
dalam menganalisis dunia, tetapi otak mereka diisi dengan 
pengetahuan  untuk dikembangkan lebih lanjut (Gonzales, 
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1992). Sejalan dengan falsafah yang melandasinya, kurikulum 
berisi fakta/temuan masa lalu, guru merupakan sumber utama 
materi dan pengelola sentral pembelajaran. Siswa merupakan 
penerima pasif, dan kelas sangat terstruktur. 

Pendidikan progresif yang diangkat dari filsafat pragmatis 
berpandangan bahwa nilai ditentukan oleh manfaat, dan 
dalam pendidikan manfaat harus dilihat pada peserta didik 
(Travers dan Robert, 1987). Pendidikan progresif menekankan 
pentingnya kebutuhan dan minat peserta didik, penguasaan 
pengetahuan fungsional melalui kegiatan pemecahan masalah 
dengan tujuan yang jelas. Memberikan kesempatan yang 
memadai untuk berekspresi dan keterlibatan dalam pengalaman 
kooperatif (Connel, 1987). Menurut Wiles dan Bondi (1998), 
pendidikan progresif menekankan demokrasi, pentingnya 
kegiatan kreatif dan bermakna, kebutuhan riil peserta didik, dan 
kaitan antara sekolah dan masyarakat. 

2. Filosofi Pendidikan Inklusif
Meningkatnya apresiasi terhadap keberagaman sekaligus 

mengeliminir paradigma penyeragaman dan penyamarataan. 
Perbedaan tidak lagi dipandang sebagai penyimpangan, 
sehingga harus diperlakukan secara eksklusif, tetapi dipandang 
sebagai kekayaan yang harus disyukuri. Untuk itu setiap 
sekolah haruslah mampu memberikan layanan kepada semua 
anak secara inklusif. Meijer dkk (1997) menyebutnya dengan 
“ differentiates education for this diversity”. Menurut Etscheidt 
(2002), inklusi berbasis pada kepercayaan bahwa orang-orang 
atau orang dewasa bekerja pada komunitas inklusif, bekerja 
bersama orang-orang yang berbeda ras/suku, agama, pendapat, 
cacat. Dalam baris yang sama, anak-anak dari semua umur 
harus belajar dan tumbuh dalam lingkungan yang mempunyai 
lingkungan di mana akhirnya mereka akan bekerja di dalamnya. 
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Filosofi pendidikan inklusif yang berkaitan dengan 
persekolahan digambarkan dengan baik oleh Wilson (2002) 
yang membuat ilustrasi sebagai berikut; ”Bila dicermati secara 
mendalam, sistem persekolahan dewasa ini tidak ubahnya 
seperti perusahaan, di mana setiap individu yang terlibat 
didalamnya sibuk dengan tugas dan pekerjaannya masing-
masing, tanpa memperdulikan yang lainnya”. Sementara 
standar tataan suatu sekolah itu terpusat pada pengembangan 
mentalitas. Sekolah tidak sekedar pengajaran, tetapi bagaimana 
agar setiap individu lebih responsif terhadap keadaan 
sekitarnya. Pernyataan tersebut bermakna bahwa sistem sekolah 
itu hendaknya tidak hanya terpusat pada pengembangan 
kognitif semata, tetapi dimensi mentalitas juga harus mendapat 
porsi yang seimbang. Lebih lanjut Wilson menyatakan, “bila 
anda mencermati tujuan sekolah-sekolah secara terpadu dan 
memikirkan cara pembelajaran untuk keuntungan semua siswa, 
itulah pendidikan inklusif”. 

Konsep filosofis pendidikan inklusif yang telah diuraikan 
di atas sejalan dengan deklarasi UNESCO (1998) tentang 
pendidikan nilai , yaitu “belajar untuk hidup bersama dalam damai 
dan harmoni”. Sementara itu APNIEVE (Divisi UNESCO untuk 
wilayah Asia Pasifik) dalam aksinya menjabarkan Pendidikan 
Nilai untuk Perdamaian, Hak-Hak Asasi Manusia, Demokrasi 
dan Pembangunan Berkelanjutan, yang selanjutnya dijabarkan 
menjadi : 1) Penghapusan semua bentuk diskriminasi; 2) 
Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dan Demokrasi 
; 3) Pembangunan yang adil berimbang, manusiawi dan 
berkelanjutan; 4) Perlindungan lingkungan; 5) Perpaduan nilai-
nilai kemanusiaan kontemporer dan tradisional.

Nilai-nilai inti yang terkandung dalam perdamaian, 
Hak-Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Pembangunan 
berkelanjutan dan nilai-nilai yang terkait dan yang mendukung 
seperti tercantum dalam tabel berikut: 
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Perdamaian Hak-Hak Asasi Manusia
•	 Cinta
•	 Keharuan
•	 Harmoni
•	 Toleransi
•	 Mengasuh dan berbagi
•	 Independensi
•	 Pengenalan jiwa orang lain
•	 Spiritualitas
•	 Perasaan berterimakasih

•	 Kebenaran
•	 Kesamaan dan keadilan
•	 Penghormatan atas 

martabat manusia
•	 Integritas
•	 Akuntabilitas
•	 Kejujuran
•	 Kesediaan menerima
•	 Penghargaan atas 

kemajemukan 
•	 Kebebasan dan tanggung 

jawab kerjasama

Demokrasi Pembangunan Berkelanjutan
•	 Penghormatan atas hukum 

dan ketertiban
•	 Kebebasan dan tanggung 

jawab
•	 kebersamaan
•	 disiplin diri
•	 Kewarganegaraan aktif 

dan bertanggung jawab
•	 Keterbukaan
•	 Berpikir kritis
•	 Solidaritas

•	 Kesangkilan atau efisiensi
•	 Orientasi masa depan
•	 Memperhatikan 

lingkungan
•	 Pengurus sumber daya
•	 Kreativitas 
•	 Kehematan
•	 Kesederhanaan
•	 Ekologi pribadi

Diadopsi dari kantor prinsipal UNESCO untuk kawasan Asia 
Pasifik (dalam Budiyanto, 2005). 
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E.   Pijakan Yuridis Pendidikan Inklusif
Secara yudis pendidikan inklusif memiliki pijakan yang 

kuat, baik dalam tataran internasional maupun nasional. Berikut 
ini akan diuraikan landasan-landasan hukum yang terkait 
dengan pengembangan konsep dan implementasi pendidikan 
inklusif dan permasalahannya. 

1. Pijakan Yuridis Internasional
Secara internasional pengembangan pendidikan inklusif 

memiliki pijakan yang cukup kuat karena mendapatkan 
dukungan yang jelas secara otentik dalam berbagai piagam 
internasional. Lahirnya komitmen internasional dalam 
pengembangan pendidikan inklusif tersebut seiring dengan 
semakin meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarakat 
internasional untuk mewujudkan pendidikan yang holistik dan 
dapat diakses oleh semua individu.

Beberapa pijakan internasional yang berkaitan dengan 
pengembangan pendidikan inklusif di antaranya, yaitu :

•	 Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia 1948 (Declaration of 
Human Rights, PBB 1948);

•	 Konvensi Hak-Hak Anak 1989 (Convention on the Rights of 
the Child);

•	 Konferensi Dunia tentang Pendidikan Untuk Semua, 1990 
( World Conference on Education for All);

•	 Persamaan Kesempatan bagi Orang Berkelainan, 1993 
(The Standard Rules on the Equalization of Opportunities for 
Person With Disabilities)

•	 Pernyataan Salamanca tentang Pendidikan inklusi, 1994 
(The Salamanca Statement on Inclusive Education); dan 

•	 Komitmen Dakar mengenai Pendidikan untuk Semua, 
2000 (The Dakar Commitment on Education for All)
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Komitmen-komitmen berskala internasional tersebut dalam 
konteks pendidikan inklusif berkedudukan sebagai landasan 
dalam pengembangan pendidikan inklusif di seluruh belahan 
dunia, termasuk di dalamnya Indonesia. 

2. Landasan Yuridis Pendidikan Inklusif di Indonesia
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan ke-

mampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 
bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 
YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 
dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab (pasal 3 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional). 

Tujuan pendidikan nasional dijadikan acuan dalam 
perumusan Visi Pendidikan Nasional sebagaimana tertuang 
dalam Rencana Straregis Depdiknas, yaitu “Insan Indonesia 
Cerdas dan Kompetitif”. Cerdas dan kompetetif dimaknai sebagai 
Insan Kamil atau Insan Paripurna. Tercapai tidaknya visi 
dimaksud sangat tergantung pada upaya peningkatan kualitas 
pendidikan sejak pendidikan pra sekolah sampai perguruan 
tinggi.

Ketercapaian tujuan dan visi pendidikan nasional salah 
satunya sangat ditentukan oleh seberapa besar pemerintah 
memberikan hak-hak yang sama kepada setiap anak usia 
sekolah untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. 
Ditinjau dari sisi hak-hak anak, setiap warga negara mempunyai 
hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, 
termasuk di dalamnya warga negara yang memiliki kelainan  
fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial, berhak 
memperoleh pendidikan khusus ( pasal 5 ayat 1 dan 2 UU No 20 
tahun 2003). 



321

Selama ini pemerintah (dalam hal ini Depdiknas) 
bersama-sama dengan masyarakat telah berusaha melaksana-
kan amanat pasal 5 ayat 1 dan 2 UU No 20 Tahun 2003 melalui 
penyelenggaraan pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi. 
Bagi anak-anak yang memiliki kelainan sebagaimana digaris-
kan dalam pasal 5 ayat 2 UU No. 20 tahun 2003, pemerintah 
menyelenggarakan Pendidikan Khusus untuk semua jenjang, 
yaitu TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMLB. Dalam perkemban-
gannya pemerintah juga mengembangkan pendidikan inklusif. 

Secara operasional pendidikan inklusif mencakup 
Sekolah Biasa/Sekolah Umum, yang mengakomodasi semua 
Anak Berkebutuhan Khusus, dan SLB/Sekolah Luar Biasa/
Sekolah Khusus yang mengakomodasi anak normal. Secara 
normatif, sekolah Inklusif adalah sekolah yang terpilih melalui 
seleksi dan memiliki kesiapan baik  Kepala Sekolah, Guru, 
Orang Tua, Peserta Didik, Tenaga Administrasi dan Lingkun-
gan Sekolah/Masyarakat.

3. Prinsip-Prinsip Dasar Pendidikan Inklusif
Konsep yang paling mendasar dalam pendidikan inklusif 

adalah bagaimana agar anak dapat belajar bersama, belajar 
untuk dapat hidup bersama (IDEA, 1997). Johnsen dan Skojen 
(2001) menjabarkan dalam tiga prinsip, yaitu :

•	 Setiap anak, termasuk dalam komunitas setempat dan 
dalam suatu kelas atau kelompok;

•	 Bahwa hari sekolah diatur penuh dengan tugas-tugas 
pembelajaran kooperatif dengan perbedaan pendidikan 
dan kefleksibelan dalam memilih dengan sepuas hati; dan

•	 Guru bekerjasama dan mendapat pengetahuan 
pendidikan umum, khusus dan teknik belajar individu 
serta keperluan-keperluan pelatihan dan bagaimana 
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mengapresiasikan keanekaragaman dan perbedaan 
individu dalam pengorganisasian kelas

Sekolah seyogyanya mengakomodasikan semua anak tanpa 
memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosi, linguistik, 
ataupun kondisi-kondisi lainnya. Ini seyogyanya mencakup 
anak cacat dan anak berbakat, anak jalanan dan anak pekerja, 
anak dari penduduk terpencil ataupun pengembara, anak dari 
kelompok linguistik, etnik ataupun kebudayaan minoritas, 
serta anak dari daerah atau kelompok lain yang tak beruntung 
(Konferensi Dunia UNESCO, 1994). 

Lynch, dalam Budiyanto, (2005: 42-46) mengajukan tujuh 
prinsip menuju terwujudnya Universal Primary Education 
(UPE). Ketujuh prinsip tersebut adalah sebagai berikut : 

Prinsip 1: Perkembangan Kebijakan, Kerangka Hukum dan Sistem 
Kelembagaan

Dengan adanya perkembangan kearah UPE, sekolah dasar 
harus merespon keragaman siswa secara luas, baik itu dalam 
hal latar belakang sosio-ekonomi dan budaya, pola tingkah 
laku, maupun kemampuan dan potensi yang berbeda-beda. 
Untuk itu perlu dilakukan perubahan dalam aturan perundang-
undangan, organisasi dan pelaksanaannya serta perubahan 
filosofi ke arah inklusif, yang memandang bahwa semua anak 
mempunyai hak yang sama untuk pendidikan dasar, dan setiap 
anak memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda.

Prinsip 2: Komitmen pada Filsafat Pendidikan yang Berpusat pada 
Anak (child-centered)

Prinsip kedua ini pada dasarnya mengungkapkan tentang 
inovasi pendidikan bagi anak-anak penyandang kebutuhan 
pendidikan khusus. Prinsip ini menghendaki adanya perubahan 
pendekatan dalam pendidikan dari pola tradisional menjadi 
pola pendekatan pendidikan yang berpusat pada anak (child 
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centered pattern). Asumsinya bahwa setiap anak memiliki 
kapasitas dan kebutuhan-kebutuhan yang berbeda antara 
individu yang satu dengan individu yang lainnya, sehingga 
pola pendidikan tradisional (yang menggunakan pendekatan 
klasikal, berpusat pada guru, berdasarkan pada materi hapalan, 
dan tidak mempertimbangkan gaya belajar dan latar belakang 
siswa), dianggap tidak relevan dengan kondisi anak-anak 
penyandang kebutuhan pendidikan khusus.

Prinsip 3: Penekanan pada Keberhasilan dan Peningkatan Kualitas
Agar pendidikan dasar lebih efektif dalam melayani siswa 

yang beragam, sekolah harus responsif terhadap kebutuhan 
para siswa serta kebutuhan guru dalam strategi mengajar, 
juga kemampuan untuk meningkatkan kurikulum, sehingga 
dapat menyampaikan program pendidikan yang sesuai untuk 
semua anak. Lebih penting lagi, adalah perlunya perubahan 
filosofis dari yang berorientasi tradisional menuju pelaksanaan 
pendidikan berorientasi pada keberhasilan, fleksibilitas, dan 
akomodatif  terhadap keragaman, yaitu paradigma yang 
menerima konsep universal educability (dapat dididik), di 
mana semua anak dapat belajar. Hal ini mengimplikasikan 
dua hal, pertama, mengatasi adanya fragmentasi anak dengan 
kebutuhannya. Kedua, mengatasi gejala kegagalan di sekolah 
dengan etos keberhasilan. 

Prinsip 4: Memperkuat Hubungan antara Sistem Reguler dan Sistem 
Khusus

Kepercayaan akan perlunya mengkaitkan antara sekolah 
reguler dengan sekolah khusus secara lebih erat lagi merupakan 
implikasi dari istilah The Reguler Education Initiative (REI). 
REI mengajak sistem pendidikan reguler untuk bertanggung 
jawab penuh terhadap keberhasilan semua siswa  dan juga 
memberikan saran bahwa pendidikan khusus hendaknya 
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bertindak sebagai sumber daya bagi pendidikan reguler. REI 
mengimplikasikan adanya penerimaan terhadap universal 
educability dan penyebarluasan etos keberhasilan untuk 
menggantikan sindrom kegagalan yang ada pada sebagian besar 
sekolah dasar. 

Prinsip 5: Komitmen untuk Berbagi Tanggung Jawab dalam 
Masyarakat

Di bawah paradigma baru untuk pendidikan dasar, sekolah 
dipandang sebagai bagian integral dari lingkungan masyarakat. 
Guru, kepala sekolah, orang tua dan masyarakat semuanya 
terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, 
sehingga tanggung jawab atas kemajuan anak menjadi tanggung 
jawab bersama. Kerjasama dan pengkoordinasian antara fasilitas 
pendidikan khusus, guru, dan sekolah reguler haruslah menjadi 
kegiatan yang bisa dilakukan sebab tidak ada satu sistem yang 
dapat memenuhi semua kebutuhan anak. 

Prinsip 6: Pengakuan oleh Para Profesional tentang Keragaman yang 
Lebih Besar

Pembekalan kepada calon guru dengan memberikan ber-
macam-macam cara pembelajaran, bentuk-bentuk pendekatan 
yang fleksibel dan kooperatif sebenarnya menunjukkan adanya 
kesadaran para profesional terhadap adanya keberagaman cara 
belajar yang dimiliki oleh peserta didik. Di India, guru diberikan 
dorongan untuk menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel 
dan membantu guru tersebut, agar mampu bekerja secara 
kooperatif dengan guru lainnya. Di India juga telah digunakan 
konsep multy category resourch teacher, di mana seorang guru 
sumber diberi tugas untuk membantu guru lain dalam berbagai 
kasus pada anak cacad. 
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Prinsip  : Komitmen terhadap pendekatan yang holistik
Prinsip holistik dan pendekatan perkembangan pada 

pendidikan berhubungan dengan konsep community shared 
responsibility. Tanggung jawab bersama merujuk pada hubungan 
sekolah dengan konteks masyarakatnya dan mengasumsikan 
bahwa masyarakat dan organisasi perlu bekerjasama untuk 
mendidik anak. Pendekatan holistik dan perkembangan 
didasarkan pada asumsi  bahwa:

•	 Ada banyak domain dalam kehidupan anak yang 
berpengaruh pada performa pendidikan di sekolah;

•	 Ada banyak aspek dari perkembangan dini anak 
yang akan menentukan sejauh   mana anak akan dapat 
mengambil manfaat dari pendidikan;

•	  Pengaruh cacat dan kondisi hidup yang lain dapat bersifat 
kumulatif dan perlu diberikan intervensi sedini mungkin;

•	 Guru dan profesional yang lain sama-sama bertanggung 
jawab untuk pemeriksaan anak untuk melihat adanya 
masalah nutrisi yang ada, untuk membuat referensi dan 
untukpengambilan tindakan yang tepat;

•	 Guru bertanggung jawab terhadap semua anak dan 
perkembangannya, bukan hanya kognitifnya saja. 

Dalam sistem sekolah yang mengaplikasikan prinsip-
prinsip perkembangan yang holistik, layanan pendidikan 
memperhatikan sejumlah faktor yang berpengaruh terhadap 
pencapaian pendidikan, termasuk kesehatan dan keadaan fisik, 
keadaan nutrisi, tuntutan kerja dan lain-lainnya. 

F.  Model Implementasi Pendidikan Inklusif 
Contoh model implementasi diambil dalam seting sekolah. 

Sekolah yang dijadikan model, yaitu Sekolah Dasar Negeri 
Geger Kalong Girang 1-2.  Uraian yang disajikan dikutif dari 
makalah workshop implementasi pendidikan inklusif yang 
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diselenggarakan di Pascasarjana UPI pada hari Kamis, 18 
Desember 2008. Makalah dimaksud  berjudul Program Layanan 
Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (sejarah perkembangan 
SDN Gegerkalong 2 menjadi Sekolah Dasar model Inklusif). 

1. Latar Belakang Pendirian Sekolah Inklusif (SDN 
Gegerkalong 2)
SDN Gegerkalong 2 yang beralamat di Jl. Geger Arum No 

11 Bandung memiliki Visi : “Menjadi sekolah yang ramah yang 
menerima siswa dengan tidak membeda-bedakan antara anak 
biasa dengan anak berkebutuhan khusus “. Visi yang inklusif 
tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Misi : 

•	 Mendidik siswa menjadi pribadi yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

•	 Membentuk pribadi siswa yang Cageur, Bener jeung 
Pinter;

•	 Memberikan layanan pendidikan terpadu yang 
menyatukan anak-anak normal dengan anak-anak 
berkebutuhan khusus;

•	 Melatih siswa agar memiliki keterampilan yang berguna 
bagi penghidupannya.

2. Latar Belakang Rintisan
Landasan dilaksanakannya pendirian sekolah inklusif  di 

SDN Gegerkalong 2 adalah terdiri dari :
•	 UUD 1945, pasal 31 ayat 1: Tiap warga negara berhak 

mendapatkan pendidikan dan pengajaran
•	 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 
•	 Berdasarkan  visi dan misi serta landasan yuridis tersebut 

SDN Gegerkalong Girang menerima anak berkebutuhan 
khusus

•	 Pada awalnya keberadaan anak berkebutuhan khusus 
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tersebut diketahui oleh para mahasiswa UPI yang 
melakukan penelitian dan PKL di SDN Gegerkalong 
Girang, selanjutnya temuan tersebut dilaporkan ke 
Jurusan Pendidikan Luar Biasa UPI;

•	 Mulai tahun ajaran 2003-2004 SDN Gegerkalong ditunjuk 
sebagai Pilot Project SD Inklusi di Kota Bandung sampai 
dengan sekarang.

3. Kurikulum 
Kurikulum yang digunakan, yaitu kurikulum reguler dan 

kurikulum ABK. Kurikulum reguler mengacu kepada standar 
umum SD, sedangkan kurikulum ABK merupakan modifikasi 
dari standar umum SD sesuai tingkat kebutuhan ABK.

4. Penilaian atau Evaluasi
Penilaian atau evaluasi untuk reguler mengacu kepada nilai 

prestasi, sedangkan untuk ABK mengacu kepada nilai prestasi 
dan motivasi. 

Tabel 1
Keadaan dan jumlah siswa ABK di SDN Gegerkalong

No KETERANGAN L P JUMLAH
1 Gangguan Komunikasi - 1 1
2 Low Vision - 1 1
3 Down Syndrom 2 2 4
4 ADHD 5 1 6
5 ADD 3 - 3
6 Lambat Belajar 1 - 1
7 Kesulitan Belajar Akademik 3 2 5

Jumlah 14 7 21

Keterangan:
ADD  : Attention Deficit disorder (gangguan pemusatan 
perhatian)

Konsep dan Implementasi Pendidikan Berbasis Keadilan Sosial; Analisis Nilai...
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ADHD: Attention deficit hyperactivity disorder (gangguan 
pemusatan perhatian disertai   hiperaktif

5. Kegiatan Belajar 
a. Posisi tempat Duduk di dalam Kelas

Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, tempat 
duduk meja dan kursi selalu dirubah posisinya sesuai dengan 
kebutuhan pembelajaran saat itu. Di SDN Gegerkalong 
Girang 2  mengenal empat pola posisi tempat duduk untuk 
pembelajaran di kelas. 

Pola I (kelompok), dipergunakan untuk pembelajaran 
kelompok. Dalam setiap kelompok disertakan guru 
pendamping, ABK, dan motivator yang berasal dari siswa 
reguler. Pada pola satu dikembangkan nilai kebersamaan 
dan kerjasama dalam kelompok antara guru, anak mormal 
dan anak ABK (Anak Berkebutuhan Khusus). 

Pola II (Meeting). Dalam pola II (Meeting) ABK 
ditempatkan di sela-sela anak reguler dengan didampingi 
guru pembimbing. Nilai kerjasama dan kebersamaan tetap 
dijaga dalam pola meeting. 

Pola III (Sidang). Dalam pola sidang ABK ditempatkan 
di sela-sela anak reguler dengan pendampingan dari guru 
pembimbing. Nilai kerjasama dan kebersamaan tetap dijaga. 

Pola IV (Klasikal). Dalam pola IV (Klasikal) nilai 
kebersamaan dan kerjasama tetap dijaga. Posisi tempat 
duduk siswa bershap. Siswa ABK berada pada shap-shap 
tersebut dengan dampingan dari guru pembimbing. Teman 
duduk satu meja dari ABK (anak reguler) setiap seminggu 
sekali posisi tempat duduknya diputar dan berganti 
pasangan. Hal ini bertujuan agar setiap siswa khususnya 
ABK mendapat pengalaman dalam berbagai kegiatan /
kerjasama dengan teman yang berbeda. 
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b. Di Luar Kelas. 
Kegiatan di luar kelas atau kegiatan selama jam istirahat, 

ABK dilibatkan dalam permaianan-permaianan teman satu 
kelas

c. Olahraga
Dalam pelajaran olah raga, ABK mendapat pembelajaran 

yang sama seperti siswa lainnya, dengan posisi diapit di 
tengah kelompok dengan menempatkan satu orang sebagai 
motivator (dilakukan bergantian). 

6. Eskstrakurikuler
Kegiatan ekstrakurikuler yang disediakan di antaranya, 

yaitu pencak silat dan pramuka. Keterlibatan ABK dalam 
kegiatan ekstrakurikuler ini tidak jauh dari keterlibatan dalam 
olahraga. Guru sebagai pusat informasi, salah satu siswa reguler 
sebagai motivator dan guru pendamping mengawasi serta 
mengarahkan kegiatan ABK dan siswa reguler (motivator) 
berdasarkan instruksi guru. 

7. MULOK atau Keterampilan
Kegiatan dilakukan di kelas/di luar kelas atau tempat 

khusus /lab

8. Pembelajaran Individual dan Bina Diri
Pembinaan ABK dalam berbagai aspek kebutuhan sehari-

hari (merawat diri, merawat barang pribadi dan MCK/Toilet 
training)

9. Jam Pelajaran Tambahan
Diberikan  pada ABK berkesulitan belajar dengan 

memberikan jam pelajaran tambahan di luar jam sekolah. 
Kegiatan ini dilakukan oleh guru kelas. 

Konsep dan Implementasi Pendidikan Berbasis Keadilan Sosial; Analisis Nilai...
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G.   Kesimpulan 
1. Pendidikan Inklusif merupakan salah satu isu pendidikan 

yang mulai mencuat dalam pembicaraan akademik 
maupun praksis pendidikan sejak tahun 1990-an, 
dan mulai mendapatkan tempat yang kokoh setelah 
diundangkannya Undang-Undang No. 20 tahun 2003 
tentang sistem pendidikan nasional, yakni setiap warga 
negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh 
pendidikan yang bermutu, termasuk di dalamnya 
warga negara yang memiliki kelainan  fisik, emosional, 
mental, intelektual dan /atau sosial berhak memperoleh 
pendidikian khusus ( pasal 5 ayat 1 dan 2 UU No 20 tahun 
2003). 

2. Selama ini pemerintah (dalam hal ini Depdiknas) 
bersama-sama dengan masyarakat telah berusaha 
melaksanakan amanat pasal 5 ayat 1 dan 2 UU No 20 
tahun 2003 melalui penyelenggaraan pendidikan dari TK 
sampai perguruan tinggi. Bagi anak-anak yang memiliki 
kelainan diselenggarakan Pendidikan Khusus untuk 
semua jenjang, yaitu TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMLB. 

3. Secara filosofis pengembangan pendidikan inklusif pada 
dasarnya merupakan buah dari pendidikan progresif 
yang bersumber dari filsafat eksistensialisme dan 
pragmatisme. Konsep filosofis pendidikan inklusif  sejalan 
dengan deklarasi UNESCO (1998) tentang pendidikan 
nilai , yaitu “belajar untuk hidup bersama dalam damai dan 
harmoni”

4. Pijakan yuridis baik komitmen-komitmen internasional 
maupun hukum nasional menghendaki adanya 
penghapusan diskriminasi terhadap layanan pendidikan. 
Oleh karena itu, dalam sistem pendidikan nasional 
sekarang ini, disamping tetap mempertahankan 
keberadaan SLB, dalam rangka memperluas aksesibilitas 
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layanan pendidikan yang berkualitas, dikembangkan 
pula pendidikan inklusif dalam bentuk pengembangan-
pengembangan sekolah inklusif.

5. Dalam tataran praksis implementatif, SDN Gegerkalong 
Girang 1-2 merupakan  SD pelopor yang dijadikan pilot 
project sekolah inklusif khususnya di Jawa Barat  sejak 
tahun ajaran 2003-2004. Model-model pembelajaran 
yang dikembangkan syarat dengan muatan nilai-nilai 
kerjasama dan kebersamaan dalam proses pembelajaran.

6. Dalam perspektif Pendidikan Umum/Nilai pelaksanaan 
pendidikan inklusif merupakan implementasi model 
pendidikan berbasis nilai keadilan sosial, khususnya nilai 
kerjasama dan kebersamaan.

Konsep dan Implementasi Pendidikan Berbasis Keadilan Sosial; Analisis Nilai...
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13
Pengembangan Dasar-Dasar 

Keterampilan Intelektual
Ahmad Sarbini13, 

A. Pendahuluan
Pendidikan umum dapat dimaknai dalam dua konteks, 

Liberal Education dan General Education. Dalam konteks Liberal 
Education, pendidikan umum dimaknai sebagai pendidikan 
yang membebaskan manusia dari  belenggu kebodohan. 
Kebodohan terjadi karena keterbelakangan pengetahuan, 
sehingga mengakibatkan timbulnya ketergantungan kepada 
alam, lingkungan, terbelunggu oleh kepercayaan tahayul 
(mistik), adanya sikap tradisional terbatas, serta terikat oleh 
tradisional terbatas dan irasional. Sementara dalam konteks 
General Education, pendidikan umum dimaknai sebagai 
suatu proses membina manusia secara utuh: seimbang 
pengetahuan, kemampuan berpikir, perasaan, kesadaran, dan 
keterampilannya.

Secara historis, pendidikan umum merupakan suatu usaha 
sadar atau upaya untuk mempertahankan keamanan suatu 
sistem kehidupan yang harmonis, meskipun menghadapi 
banyak tantangan dan tentangan atau pergumulan pendapat 

13 Dr. Ahmad Sarbini, M.Ag, Dosen Pascasarjana dan Wakil Dekan Bidang 
Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati, 
Bandung, Jawa Barat

Pengembangan Dasar-Dasar Keterampilan Intelektual
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(adanya desirebilities dan sekaligus fithing concept). Pendidikan 
umum merupakan pendidikan yang mendorong manusia 
menuju kepada masyarakat madani. Pendidikan umum 
merupakan pendidikan nilai dan pendidikan kepribadian. 
Bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik. 
Pendidikan umum  merupakan salah satu bidang kajian 
pendidikan yang mengorganisir substansinya melalui 
pendekatan  interdisipliner terhadap segala aktifitas manusia 
secara  integrated knowledge dengan learning sebagai pusatnya, 
baik learning terhadap pancasila, learning terhadap kebudayaan 
nasional, dan learning  terhadap iman dan taqwa. 

Secara singkat, pendidikan umum adalah pendidikan 
karakter, yang menurut Lickona (Dalam Endang Sumantri, 
2008) menekankan pada pentingnya menumbuhkan tiga 
komponen karakter yang baik pada diri manusia (components of 
good character), yakni moral knowing atau pengetahuan tentang 
moral, moral feeling atau perasaan tentang moral, dan moral 
action atau perbuatan bermoral. Sehingga manusia tidak hanya 
mampu memahami berbagai nilai kebaikan, tapi juga ia mampu 
merasakannya  dan sekaligus mampu mengerjakannya dalam 
kehidupan sehari-hari.

Dari makna pendidikan umum di atas, menjadi amat 
jelas bahwa orientasi pendidikan umum (general education) 
tidak lain adalah untuk memperluas wawasan, memperkaya 
spesialisasi, dan mempersiapkan belajar sepanjang hayat. Ia 
juga diorientasikan untuk memberikan pengetahuan umum 
dan mengembangkan dasar-dasar kemampuan intelektual. 
Filosofi yang dijadikan dasar oleh pendidikan umum dalam 
membina manusia secara utuh adalah bahwa pendidikan yang 
menjadi sarana utama memanusiakan manusia tidak sekedar 
diorientasikan untuk mendapatkan pekerjaan (careerism), 
akan tetapi lebih dari secara lebih luhur ia diarahkan untuk 
menegakkan humanism, demi terwujudnya insan kamil (manusia 
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utuh) yang menjadi dambaan setiap manusia (Alwasilah, 2008: 
138). 

Dengan mengacu pada orientasi pendidikan umum di atas, 
maka sasaran utama pendidikan umum adalah bagaimana 
membina manusia agar memiliki kemampuan untuk berpikir 
kritis, menguasai cara memperoleh pengetahuan, peka terhadap 
problem sosial, mampu mengapresiasi seni dan budaya, 
memiliki kesadaran kebangsaan yang tinggi, dan memiliki 
kesadaran sebagai makhluk Tuhan yang hanya harus tunduk 
dan patuh kepada-Nya, tapi juga memiliki tanggung jawab 
untuk memakmurkan bumi.

Secara spesifik, pendidikan umum juga merupakan upaya 
membuka jalan yang lebih luas untuk mengembangkan dasar-
dasar keterampilan intelektual, sehingga tiga kemampuan 
utama yang dimiliki manusia (kognitif, afektif, dan psikomotor) 
benar-benar dapat berkembang secara seimbang, harmonis, dan 
efektif (Dahlan, 2007).

Hal ini senada dengan yang diungkapkan Sumaatmaja (2002: 
93-94) bahwa secara rinci pendidikan umum memiliki tujuan-
tujuan mengembangkan kemampuan pada aspek-aspek sebagai 
berikut: aspek kognitif (kecerdasan, inovatif, dan kreatif), aspek 
afektif (beriman, bertaqwa, berbudi pekerti,  berkepribadian, 
disiplin, tangguh, tanggung jawab, kesetiakawanan sosial dan 
percaya diri), dan aspek psikomotorik (bekerja keras, tangguh, 
terampil, sehat jasmani dan rohani). Sehingga pada diri manusia 
benar-benar terjadi keseimbangan yang harmonis antara nalar 
intelektual, emosional, sosial, dan spiritual.

Dengan demikian, tidak berlebihan bila Kosasih Djahiri 
(2004: 1) mengatakan bahwa tujuan-tujuan yang ingin dicapai 
pendidikan umum merupakan kebutuhan dasar manusia, baik 
sebagai insan sosial-politik-ekonomi-budaya maupun secara 
kodrati sebagai makhluk Tuhan. 
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Dari gagasan-gasasan yang dikemukakan di atas, dapat 
ditarik sebuah pemahaman bahwa pendidikan umum tidak lain 
merupakan suatu bidang kajian dalam pendidikan yang bersifat 
interdisipliner yang memadukan suatu sistem pengetahuan 
secara integral. Titik sentralnya adalah belajar (learning), dengan 
tujuan untuk memberikan kemudahan dalam membentuk 
dasar-dasar keterampilan intelektual dan moral yang menjadi 
modal utama pembetukan tatanan kehidupan masyarakat 
yang harmonis dan demokratis. Tulisan ini akan mencoba 
mengelaborasi salah satu misi utama pendidikan umum yang 
terkait dengan pengembangan dasar-dasar keterampilan 
intelektual dan secara spesifik menganalisis cara berpikir kreatif 
yang menjadi salah satu ciri khas dari seorang intelektual.

B. Makna Intelektual
Intelektual didefinisikan para pakar sebagai orang yang 

mengabdi secara konsisten kepada gagasan-gagasan yang benar 
(intellectual is man who devote ideas) atau setia kepada gagasan, 
pengetahuan, dan nilai-nilai (intellectual a devotee of edeas, 
knowledge, and values). Selain itu, intelektual juga didefinisikan 
sebagai pribadi yang memiliki kematangan (kekuatan) 
mental dan pemahaman yang baik (intellectual is having or 
showing good mental power and understanding). Intelektual 
adalah pribadi yang secara sungguh-sungguh mengejar cita-
citanya, mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya 
dan memperjuangkan nilai-nilai yang dianutnya. Pada diri 
intelektual ada semangat untuk menemukan, menyusun, 
menguji, dan melakukan sintesis. Pada diri intelektual juga ada 
semangat untuk mengkritik, mencari jalan keluar, memberikan 
pedoman, menunjukkan arah, memperjuangkan nilai-nilai yang 
berorientasi ke depan (Rakhmat, 1998: 219-220).

Dari beberapa definisi di atas, dapat dirumuskan beberapa 
makna tentang intelektual, antara lain: (1) sosok pribadi 
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yang telah mengalami kecerdasan dan kehalusan budi lewat 
pendidikan budaya, (2) pribadi yang memiliki komitmen 
terhadap nilai-nilai: memiliki semangat untuk menemukan, 
menyusun, menguji, dan melakukan sintesis. Juga memiliki 
semangat untuk mengkritik, mencari jalan keluar, memberikan 
pedoman, menunjukan arah, dan memperjuangkan nilai-nilai, 
(3) seseorang yang menjadikan gagasan sebagai kekuatan moral, 
(4) seseorang yang dengan gagasan dan ide-idenya mampu 
memberikan tawaran penyelesaian bagi persoalan-persoalan 
yang muncul di tengah masyarakat, dan (5) seseorang yang 
mendayagunakan anugerah akal yang diberikan Tuhan untuk 
kepentingan kemanusiaan.

C. Intelektual dan Kegiatan Berpikir
Dari makna intelektual di atas, amat jelas bahwa intelektual 

adalah sosok pribadi yang tidak dapat dilepaskan dengan 
kegiatan berpikir. Bahkan berpikir menjadi ciri khas yang 
melekat pada diri intelektual. Lalu apa yang dimaksud dengan 
berpikir itu? Para ahli memaknai berpikir sebagai suatu aktivitas 
yang melibatkan penggunaan konsep-konsep dan lambang-
lambang yang merepresentasikan suatu objek atau peristiwa 
(thinking refers to many kind of activities that involve the manipualtion 
of concepts and symbols, representations of objects and evens). 

D. Fungsi Berpikir
Untuk apa manusia berpikir? Berpikir dilakukan manusia 

setidaknya untuk tiga hal: pertama, untuk memahami realitas 
dalam rangka mengambil keputusan (decision making); kedua, 
untuk memecahkan masalah (problem solving), dan; ketiga, untuk 
menghasilkan sesuatu yang baru (creativity). Memahami realitas 
berarti menarik kesimpulan, meneliti berbagai kemungkinan 
penjelasan dari realitas eksternal dan internal. Sehingga secara 
ringkas Anita Taylor mengartikan berpikir sebagai sebuah 
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proses dalam mengambil kesimpulan, thinking is an inferring 
process (Rakhmat, tt.: 86).

E. Cara Manusia Berpikir
Bagaimana cara manusia bepikir? Atau bagaimana cara 

seseorang menarik kesimpulan? Secara garis besar terdapat 
dua macam cara manusia berpikir: berpikir autistik dan berpikir 
realistik. Yang pertama mungkin lebih tepat disebut melamun. 
Berfantasi, menghayal (wishful thinking) adalah contoh-contoh 
berpikir autistik. Dengan berpikir autistik orang melarikan diri 
dari kenyataan, dan melihat hidup sebagai gambar-gambar 
fantastik. Sedangkan yang kedua, berpikir realistik, disebut 
juga nalar (reasoning) adalah proses berpikir yang berusaha 
menyesuaikan diri dengan dunia nyata (Rakhmat, tt.: 86). 

Dalam kaitannya dengan berpikir realistik ini, menurut 
Floyd L. Ruch (dalam Rakhmat, tt.: 86) terdapat tiga macam cara 
berpikir realistik: (1) deduktif: berpikir yang dimulai dari hal-hal 
yang umum kepada hal-hal yang bersifat khusus, (2) induktif: 
berpikir yang dimulai dari hal-hal yang khusus kepada hal-
hal yang bersifat umum, dan (3) evaluatif: berpikir kritis, yakni 
menilai baik-buruknya atau tepat tidaknya suatu gagasan. 
Dalam berpikir evaluatif, seseorang tidak menambah atau 
mengurangi gagasan, tapi ia hanya menilainya menurut kriteria 
tertentu. Selain itu, lanjut Rakhmat, terdapat pula cara berpikir 
lain yang disebut dengan berpikir analogis, yakni proses berpikir 
dengan menggunaan perbandingan atau kontras. Seseorang 
sering berpikir secara analogis setiap kali ia menetapkan 
keputusan tentang sesuatu yang baru dalam pengalaman 
hidupnya dengan menghubungkannya pada sesuatu yang sama 
pada masa lalu. Malah konon, menurut para ahli, cara berpikir 
analogis yang tidak logis ini paling sering digunakan manusia 
dalam menetapkan keputusan, memecahkan masalah, dan 
melahirkan gagasan baru.
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F. Berpikir Kreatif 
1. Makna Berpikir Kreatif

Menurut James C. Coleman (dalam Rakhmat, tt.: 93), berpikir 
kreatif adalah proses berpikir yang mampu menghasilkan 
sesuatu yang baru: metode-metode baru, konsep-konsep baru, 
pemahaman baru, temuan-temuan baru, dan karya-karya 
baru (thinking which produces new methods, new concepts, new 
understandings, new inventions, and new work of art.

Menurut Guilford  (dalam Nashori dan Mucharam, 2002: 
43-44), faktor penting yang merupakan ciri dari kemampuan 
berpikir kreatif adalah: pertama, kelancaran berpikir (fluency 
of thinking); kedua, keluwesan (flexibility); ketiga, elaborasi 
(elaboration), dan; keempat, keaslian (originality).

Pertama, kelancaran berpikir (fluency of thinking). Kelancaran 
berpikir adalah kemampuan untuk menghasilkan banyak ide 
yang keluar dari pemikiran seseorang secara cepat. Dalam 
kelancaran berpikir ini yang ditekankan adalah kuantitas, bukan 
kualitas. Menurut Guilford, terdapat empat bentuk kelancaran 
berpikir, yakni:

a. Kelancaran kata (word fluency), merupakan kemampuan 
untuk menghasilkan kata-kata dari satu huruf atau 
kombinasi huruf-huruf. Kemampuan ini tidak mudah 
dapat dilihat arti dan pentingnya dalam kehidupan 
sehari-hari. Kemampuan ini berhubungan dengan bidang 
ilmu pengetahuan dan seni.

b. Kelancaran asosiasi (associational fluency). Indikasi yang 
paling baik untuk kelancaran asosiasi adalah suatu tes 
yang meminta testi untuk menghasilkan persamaan 
sebanyak-banyaknya dari kata-kata yang diberikan 
dalam waktu yang terbatas, dan kata-kata yang diberikan 
harus mempunyai arti.
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c. Kelancaran ekspresi (expressional fluency), merupakan 
kemampuan menyusun kata-kata dengan cepat dan 
memenuhi syarat kaidah bahasa.

d. Kelancaran gagasan (ideational fluency), merupakan 
kemampuan untuk menghasilkan ide-ide yang memebuhi 
beberapa syarat dalam waktu yang terbatas.

Kedua, keluwesan (flexibility). Keluwesan dalam berpikir 
adalah kemampuan untuk memproduksi sejumlah ide, 
jawaban-jawaban atau pertanyaan-pertanyaan yang bervariasi, 
dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda-
beda, mencara alternatif atau arah yang berbeda-beda, dan 
mampu menggunakan bermacam-macam pendekatan atau cara 
pemikiran. Flexibility juga ditandai dengan kemampuan untuk 
dapat dengan mudah meninggalkan cara berpikir lama dan 
menggantikannya dengan cara berpikir baru. Menurut Guilford 
, orang kreatif adalah orang yang fleksibel dalam berpikir. Ia 
dapat meninggalkan cara berpikir lama dan menggantinya 
dengan cara berpikir baru dengan mudah. Terdapat dua bentuk 
yang spesifik dalam keluwesan berpikir, yakni keluwesan 
spontan (spontaneous flexibility) dan keluwesan adaptif (adaptive 
flexibility). Perbedaan keduanya adalah pada keluwesan 
spontan seseorang tetap fleksibel meskipun ia tidak dituntut 
untuk fleksibel, sedangkan pada keluwesan adaptif seseorang 
akan fleksibel,  karena keadaan lingkungan menuntut ia untuk 
fleksibel.

Ketiga, elaborasi (elaboration). Elaborasi dalam beripikir 
dalah kemampuan dalam mengembangkan gagasan dan 
menambahkan atau memperinci detil-detil dari suatu objek, 
gagasan, atau situasi sehingga menjadi lebih menarik, dapat 
dikerjakan atau dilaksanakan. Dalam kehidupan sehari-hari, 
kemampuan elaborasi yang bersifat kognitif dapat diketahui 
ketika seseorang menjelaskan sesuatu kepada orang lain menjadi 
lebih terrinci, lebih mudah dipahami, dan lebih menarik. 
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Penjelasan yang lebih terinci yang meliputi pengertian, bagian-
bagian, sebab-sebab, serta akibat-akibat dari sesuatu secara detil 
dan menarik adalah wujud dari kemampuan elaborasi dalam 
berpikir.

Keempat, keaslian (originality). Keaslian dalam berpikir 
adalah kemampuan untuk mencetuskan gagasan unik (unusual) 
atau kemampuan untuk mencetuskan gagasan asli. Keaslian 
gagasan atau karya dipahami sebagai gagasan atau hasil karya 
yang belum ada sebelumnya. Untuk mengetahui kemampuan 
seseorang menghasilkan gagasan atau karya yang orisinal dapat 
diberikan stimulus yang tidak lazim dan menuntut mereka 
untuk meresponnya, sehingga ia dapat menghasilkan gagasan 
atau hasil karya yang benar-benar orisinal.

2. Syarat Berpikir Kreatif
Berpikir kreatif harus memenuhi tiga syarat: pertama, 

kreativitas melibatkan respons atau gagasan yang baru, 
atau yang secara statistik sangat jarang terjadi; kedua, dapat 
memecah kan persoalan secara secara realistis; ketiga, 
kreatrivitas merupakan usaha untuk mempertahankan insight 
(wawasan, pengertian, pengetahuan) yang orisinal, menilai, 
dan mengembangkannya sebaik mungkin (McKinnon, dalam 
Rakhmat, ttg.: 94). Berpikir kreatif dan tidak kreatif sering 
dihubungkan dengan konsep berpikir konvergen dan divergen. 
Berpikir konvergen adalah kemampuan memberikan satu 
jawaban yang tepat pada suatu persoalan yang diajukan. 
Sedangkan berpikir divergen adalah kemampuan memberikan  
secara beragam atau bervariasi kepada satu persoalan yang 
diajukan. Berpikir kreatif sering dihubungkan dengan konsep 
berpikir divergen, dimana seseorang berusaha mencari atau 
menghasilkan sejumlah kemungkinan atau banyak alternatif 
jawaban untuk suatu persoalan yang diajukan.
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3. Proses Berpikir Kreatif
Secara sistematis, David Campbel (dalam Nashori dan 

Mucharam, 2002: 52-53), mengungkapkan bahwa berpikir 
kreatif menempuh tahapan-tahapan berpikir sebagai berikut:

Pertama, tahap persiapan (preparation). Pada tahap ini 
seseorang meletakkan dasar pemikiran, menyatakan masalah, 
dan mengumpulkan materi-materi yang diperlukan untuk 
memecahkan masalah. Ia juga mempelajari latar belakang 
terjadinya masalah berikut segala ihwal yang terkait dengan 
masalah tersebut.

Kedua, tahap konsentrasi (concentration). Perhatian dan 
pikiran seseorang terpusat pada sesuatu yang tengah ia kerjakan. 
Tahap ini merupakan saat-saat pemusatan, meninbang-
nimbang, menguji, dan saat-saat awal untuk mencoba dan 
mengalami (trial and error). 

Ketiga, tahap inkubasi (incubation). Seseorang seolah-
olah melepaskan diri untuk sementara dari masalah yang 
dihadapi atau tidak memikirkannya secara sadar, akan tetapi ia 
menyimpannya di alam pra-sadar. Artinya ia mencari kegiatan-
kegiatan yang melepaskan diri dari kesibukan pikiran terhadap 
masalah yang dihadapinya, namun hanya untuk sementara 
waktu saja.

Keempat, tahap penerangan (illumination). Hasil kreatif 
baru muncul pada tahapan ini, dimana seseorang mengalami 
insight (pencerahan), ide untuk memecahkan masalah yang 
dihadapinya muncul secara tiba-tiba dan diikuti perasaan 
senang.

Kelima, tahap verifikasi atau pembuktian (verification). Pada 
tahap ini seseorang mengekspresikan ide-idenya dalam bentuk 
nyata, menyesuaikan penyelesaian masalah yang dihadapinya 
dengan fakta-fakta secara realistis, dan mengevaluasinya secara 
kritis.
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Dalam versi lain, proses berpikir kreatif ini ditempuh 
melalui lima tahap juga, yakni: (1) orientasi,  masalah dirumuskan 
dan aspek-aspek masalah diidentifikasi, (2) preparasi, pikiran 
berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang 
relevan dengan masalah, (3) inkubasi,  pikiran beristirahat 
sebentar, ketika berbagai pemecahan berhadapan dengan jalan 
buntu. Pada tahap ini proses pemecahan masalah berlangsung 
terus dalam jiwa bawah sadar, (4) iluminasi, masa inkubasi 
berakhir, ketika seorang pemikir memperoleh semacam ilham, 
yakni serangkaian insight yang memecahkan masalah, dan (5) 
verifikasi, tahap terakhir untuk menguji dan secara kritis menilai 
pemecahan masalah yang diajukan pada tahap keempat.

4. Faktor yang Mempengaruhi Berpikir Kreatif
Berpikir kreatif akan berkembang bila ditunjang oleh faktor 

personal (internal) dan faktor situasional (lingkungan). Faktor 
internal meliputi tingkat kecerdasan (intelegensi), kekayaan 
bahan berpikir yang berupa pengalaman dan keterampilan, 
dan kondisi kepribadian, terutama yang berkaitan dengan 
rasa ingin tahu, harga diri, keprcayaan diri, sifat mandiri, 
berani mengambil resiko, dan keinginan yang kuat untuk 
mengaktualisasikan diri. Sedangkan  faktor lingkungan meliputi 
kondisi lingkungan budaya yang mengandung rasa aman dan 
kebebasan secara psikologis yang memberikan dukungan 
atas tumbuh suburnya beragam ide-ide kreatif kepada setiap 
individu dalam lingkungan tersebut. Seperti kata Plato, “apa 
yang mendapatkan penghargaan dari lingkungan, itulah yang 
akan berkembang” (Nashori dan Mucharam, 2002: 53-58).

Tumbuh dan berkembangnya kreativitas menjadi 
suatu kreasi yang nyata tidak terlepas dari kebudayaan serta 
pengaruh masyarakat di mana seseorang tinggal. Kebudayaan 
yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya ide-ide 
kreatif adalah kebudayaan yang menghargai kreativitas. 
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Pada kebudayaan yang menghargai kreativitas akan lahir 
orang-orang kreatif, dan sebaliknya kebudayaan yang tidak 
menghargai kreativitas atau bahkan memusuhinya, tentu akan 
mematikan jiwa-jiwa kreatif (Nashori dan Mucharam, 2002: 58).

Berdasar uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 
beberapa faktor penting yang menjadi ciri orang-orang kreatif: 
(a) kemampuan kognitif, yakni kondisi kecerdasan di atas rata-
rata, kemampuan melahirkan gagasan baru atau gagasan yang 
berlainan, dan fleksibilitas kognitif, (b) sikap yang terbuka, 
yakni siap menerima stimuli internal dan eksternal, serta 
memiliki minat yang beragam dan luas, dan (c) sikap yang bebas, 
otonom, dan percaya pada diri sendiri: tidak suka digiring, 
menampilkan diri semampu dan semaunya, cenderung tidak 
terikat pada konvensi-konvensi sosial, dan karenanya sering 
dipandang “nyentrik” atau bahkan “gila”. Berpikir kreatif hanya 
berkembang pada masyarakat yang terbuka, toleran terhadap 
ide-ide “gila”, dan memberikan kesempatan kepada setiap 
orang untuk mengembangkan dirinya. Berpikir kreatif akan 
tumbuh subur bila ditunjang oleh faktor personal yang memadai 
dan faktor situasional yang kondusif (Rakhmat, tt.: 96-97).
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14
Pengembangan  Nilai-Nilai Sosial dan 

Keterampilan Sosial   

Eman Suparman14

A. Latar Belakang
Kita sebagai makhluk yang bermasyarakat, dalam 

kehidupan sehari-hari tidak dapat terlepas dari kehidupan 
bermasyarakat.  Baik secara luas maupun terbatas, kita harus 
selalu berhubungan dengan orang lain di luar diri kita masing-
masing. Hubungan-hubungan tadi merupakan tuntutan dasar 
untuk dapat memenuhi kebutuhan kita di masyarakat.  Tiap hari 
kita mengalami dan menyatakan fragmen-fragmen kehidupan 
di masyarakat, baik yang secara langsung menyatakan pribadi 
kita, maupun yang tidak langsung mengenai kehidupan sendiri. 
Kita menyaksikan proses, gejala dan masalah kehidupan. 
Melalui bacaan dan pendengaran, kita juga dapat mengikuti 
proses tadi di tempat lain di luar jangkauan mata kita. Dapat 
tidaknya kita mengerti dan menghayati proses kehidupan 
tadi, sepenuhnya tergantung kepada ketajaman panca indra, 
pengalaman dan pengetahuan yang ada pada diri kita masing-
masing.

14 Dr. Eman Suparman, Widyaiswara, Pusat Pengembangan dan 
Pemberdayaan Pendidik dan  Tenaga Kependidikan Taman Kanak-kanak 
dan Pendidikan Luar Biasa (P4TK, TK dan PLB),     Bandung, Jawa Barat
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Untuk menyelamatkan kehidupan pribadi kita di tengah-
tengah masyarakat yang penuh tantangan dan permasalahan, 
yang pada akhirnya juga untuk menyelamatkan kehidupan dan 
kelestarian masyarakat, kita harus menaruh perhatian terhadap 
proses, gejala dan masalah yang kita hadapi sehari-hari. Kita 
harus mengkaji dan menelaah hal-hal yang berkembang dengan 
kehidupan masyarakat. Pembinaan kehidupan masyarakat 
yang tentram, sejahtera dan lestari, sepenuhnya ada di tangan 
anggota-anggota masyarakat yang menjadi pendukung. Kita 
manusia menjadi subjek dan sekaligus objek  kehidupan di 
masyarakat.  Kenyataan-kenyataan kehidupan  yang penuh 
dengan tantangan dewasa ini, mengundang perhatian kita 
bersama.

Kehidupan manusia dipermukaan bumi, baik yang 
menyangkut aspek fisik maupun yang menyangkut aspek sosial 
budaya  senantiasa mengalami perubahan. Cepat maupun 
lambat, perubahan-perubahan tadi dapat menimbulkan per-
masalahan bagi kehiidupan manusia. Pertumbuhan penduduk 
yang cepat, mendorong pertumbuhan aspek-aspek  kehidupan 
yang menyangkut kebutuhan penduduk.  Ketidakseimbangan 
antara pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan sarana 
penunjang  kehidupannya, telah menimbulkan bermacam-
macam masalah. Masalah-masalah tersebut meliputi masalah 
ekonomi, politik, budaya, hukum, lingkungan dan sebagainya. 
Masalah-masalah tadi menuntut  perhatian dan pemikiran 
manusia untuk menghadapinya.

Sistem masalah sosial yang berhubungan dengan ke-
pendudukan berinterelasi dengan masalah-masalah ke-
miskinan, kebodohan, pengangguran, kelaparan, tingkat gizi 
yang rendah, tingkat kesehatan yang buruk  dan sebagainya. 
Tiap masalah tadi jika ditinjau sebagai suatu sistem terdiri dari 
komponen-komponen berbagai aspek kehidupan. Sebagai 
contoh masalah kemiskinan akan menhyangkut aspek sosiologi 
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(hubungan antara manusia), aspek geografi (ruang, kesuburan 
tanah, sumber daya), aspek politik (pemerintahan, kenegaraan), 
aspek hukum (norma sosial, peraturan perundang-undangan), 
aspek budaya (adat istiadat, tradisi, tingkat teknologi), aspek 
ekonomi (lapangan kerja, sumber daya, modal), aspek psikologi 
(sikap mental, tingkah laku, kepribadian),  dan seterusnya. 
Demikian juga dengan masalah-masalah lain, tidak dapat 
dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena ada keterkaitan 
yang sangat erat.

Oleh karena itu untuk mengungkap masalah yang sangat 
pelik tadi, penerapan ilmu sosial dan pengembangan nilai-nilai 
sosial serta  keterampilan sosial  dengan metode pendekatan 
interdisipliner dapat membantu untuk mengungkap sebab 
ter jadi   nya masalah maupun untuk menyusun alter natif pe-
mecahan masalah. Untuk selanjutnya kita akan melihat pe-
nerapan keterampilan  sosial dalam kehidupan ber masya rakat. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dirumuskan beberapa 
permasalahan sebagai berikut : Bagaimana makna nilai-nilai 
sosial dalam kehidupan bermasyarakat, bagaimana karakteristik 
nilai-nilai sosial yang perlu dikembangkan, bagaimana fungsi 
dan kedudukan nilai-nilai sosial dalam kehidupan, dan 
berbagai pendekatan studi dan pengukuran nilai-nilai sosial, 
dan konsep keterampilan sosial, makna keterampilan sosial dan 
karakteristik keterampilan sosial.

B. Pengembangan Nilai-Nilai Sosial dan Keterampilan 
Sosial

1. Nilai-Nilai Sosial
a. Makna Nilai-Nilai Sosial

Nilai-nilai sosial berasal dari dua konsep, yakni nilai-
nilai (value) dan sosial (social). Nilai merupakan seperangkat 
sikap yang dihargai dan dijadikan standar seseorang untuk 
bertingkah laku (Nasution, 1977:133: Winwcoff, 1987:2: 
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dan Kniker, 1977:30). Adapun sosial merupakan suatu pola 
jalinan individu dan atau kelompok yang membentuk 
kesatuan berdasarkan aturan-aturan, nilai-nilai dan norma 
yang dianut bersama (Parsons, 1992:43; dan Bell, 1961:234). 
Kedua konsep tersebut mempunyai hubungan yang erat dan 
saling mengisi. Konsep nilai-nilai mengandung makna sosial 
dan sosial mengandung makna nilai.

Beberapa ahli sosiologi dan antropologi mendefinisikan 
nilai sosial sebagai suatu standar atau aturan dalam suatu 
masyarakat. Nilai tersebut menurutnya bersifat abstrak, 
seperti nilai keadilan dan kejujuran, dan bersifat spesifik, 
seperti hukum dan kebajikan. nilai-nilai sosial tersebut 
digunakan untuk mencapai kehidupan manusia yang 
harmonis.

Lee (2002;2) memberikan makna nilai-nilai sosial secara 
singkat, yakni sebagai standar perilaku dalam masyarakat 
(social value are behavior standards of society. Raven (1977), 
menjelaskan bahwa nilai-nilai sosial merupakan seperangkat 
sikap masyarakat yang dihargai sebagai suatu kebenaran dan 
dijadikan standar untuk bertingkah laku guna memperoleh 
kehidupan masyarakat yang demokratis dan harmonis. 
Nilai sosial tersebut digunakan sebagai acuan atau pedoman 
untuk bertingkah laku guna menata hubungan sesama warga 
masyarakat secara sukarela.

Berdasarkan definisi di atas, rumusan Raven (1977)  
merupakan rumusan yang lebih proporsional. Hal ini karena 
mewakili konsep nilai-nilai dan sosial. Oleh karena itu, 
rumusan makna tersebut dijadikan patokan dalam tulisan 
ini. Adapun rumusannya adalah nilai-nilai sosial merupakan 
seperangkat sikap individu yang dihargai sebagai suatu 
kebenaran dan dijadikan standar bertingkah laku, guna 
memperoleh kehidupan masyarakat yang demokratis dan 
harmonis.
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b. Karakteristik Nilai-nilai Sosial
Manusia tumbuh dan belajar berdasarkan pengalaman 

dari lingkungan sosialnya. Dari pengalaman itu timbul 
pedoman yang  memberikan arah dalam hidup yang 
disebut dengan nilai-nilai. Nilai-nilai tersebut menentukan 
seseorang melakukan suatu tindakan tertentu. Pengalaman 
yang berbeda akan menimbulkan nilai-nilai yang berbeda. 
Nilai-nilai bersifat  tidak tetap, karena duniapun tidak statis 
dan terus berubah, bahkan bertambah kompleks. Nilai-nilai 
tersebut bersifat pribadi, individual, dan relatif  (values are 
personal, situation and relative) (Frazier, 1980:40). Selain hal 
tersebut nilai bersifat dinamis (berkembang sesuai dengan 
perubahan zaman) dan kontektual (berlaku di daerah 
tertentu) (Winecoff, 1987: 3).

Nilai-nilai sosial berkaitan dengan pengalaman dalam 
berinteraksi di lingkungan masyarakat. Seseorang dapat 
mengadopsi nilai sosial bila telah melakukan proses memilih, 
menghargai, dan berbuat. Dengan demikian, nilai-nilai 
social dapat diajarkan melalui proses tersebut (Fraenkel, 
1977: 31 dan Frazier, 1980: 18). Selanjutnya Frankel (1977: 32) 
memberikan penjelasan proses mendapatkan nilai tersebut 
sebagai berikut: 

1) Memilih
a) secara bebas
b) dari beberapa alternatif
c) dengan mempertimbangkan konsekuensi tiap 

alternatif
2) Menghargai

d) menjunjung tinggi, merasa bahagia dengan pilihan 
itu

e) menyatakan dan mempertahankannya di  depan 
umum

Pengembangan  Nilai-Nilai Sosial dan Keterampilan Sosial  
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3) Berbuat
f) melaksanakan dan menerapkannya dalam per-

buatan dan
g) melakukannya berulang-ulang sebagai pola 

kelakuan.

Ketujuh langkah di atas merupakan persyaratan 
seseorang memiliki nilai. Bila seseorang tidak memenuhi 
semua langkah tersebut, maka hanya memiliki indikator 
nilai-nilai. Menurut Frazier (1980:23) indikator nilai 
tersebut terdiri atas keercayaan dan sikap. Kepercayaan 
(belief) merupakan kumpulan fakta atau pendapat tentang 
apa yang diterima sebagai benar, indah atau adil. Adapun 
sikap (antitude) merupakan seperangkat kepercayaan 
yang menentukan kecenderungan tertentu terhadap 
suatu obyek atau situasi. Kedua hal tersebut merupakan 
bagaian utama dari nilai-nilai.

Nilai-nilai sosial terdiri atas sejumlah sikap terhadap 
sosial, sehingga dijadikan pertimbangan atau standar 
dalam melakukan suatu tindakan (Winecoff, 1977:6). 
Pandangan tersebut diperkuat oleh Kniker (1980:32) yang 
mendefinisikan nilai sebagai :”those combination of antitude 
which generated action or deliberate choice to avoid action”. 
Nilai-nilai terdiri atas sejumlah sikap yang dijadikan 
pertimbangan untuk melakukan tindakan. Dengan 
demikian, Nilai-nilai sosial seseorang dapat tercermin 
dari sikapnya terhadap sosial. Hubungan yang erat 
tersebut secara sederhana dapat digambarkan sebagai 
berikut:
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Gambar 2.3 hubungan Kepercayaan, Sikap, Nilai dan 
Tindakan 

(Kniker, 1977:32)

Nilai-nilai sosial terdiri atas sejumlah sikap terhadap 
nilai-nilai sosial tersebut diperoleh dari pengalaman 
setelah berinteraksi dengan oang lain. Tentu saja hal ini 
akan membedakan nilai sosial yang diperoleh orang yang 
satu dengan yang lain.  Hal ini memang sesuai dengan 
karakteristik nilai, bahwa nilai bersifat individu dan 
tergantung dari pengalaman. Namun, nilai-nilai yang 
sama yang dimiliki oleh sekelompok orang sebagai satu 
kesatuan kolektivitas dan dihargai oleh masyarakat dalam 
melakukan tindakan merupakan nilai-nilai sosial. Nilai-
nilai sosial tersebut berfungsi sebagai panduan perilaku 
yang didasarkan pada alternatif yang telah diuji. Hal itu 
ditegaskan oleh Frazier (1980;40) sebagai berikut: ”social 
values ore guideline to behavior based on tested alternatives”.

Indikator lain menunjukkan bahwa nilai-nilai 
sosial tidak dapat dilihat secara langsung. Nilai-nilai 
tersebut biasa ditelusuri dari indikator yang dikatakan 
dan dilakukan orang. Baik tindakan dan pernyataan 
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orang merupakan kunci adanya nilai-nilai sosial. 
Pernyataan tersebut secara jelas dikemukakan oleh 
Fraenkel (1977:16), bahwa untuk melihat nilai sosial 
seseorang dapat ditelusuri dari tindakan (action as clues 
to values) atau pernyataan (word as clues to values). Dengan 
demikian semakin jelas, tindakan atau pernyataan yang 
dikemukakan seseorang dapat menggambarkan nilai-
nilai sosialnya.

Beberapa pernyataan yang dikemukakan para 
ahli tentang indikator nilai-nilai sosial nampaknya 
bervariasi. Misalnya Patrick (1991;1) menyebutkan 
nilai-nilai social:”These social values are friedship, loving, 
discipline, harmony, empathy and tolerance:’ Nilai-nilai 
sosial tersebut terdiri atas persahabatan, kasih sayang, 
disiplin, harmonis, empati dan toleransi. Webb dan 
Sherman (1989;69) menyebutkan Nilai-nilai social :”some 
social values are relationship with  a other, loves, conformity, 
obedience, competition, harmony, and democracy”. Nilai-nilai 
sosial terdiri atas berhubungan dengan orang lain, kasih 
sayang, penyesuaian, kepatuhan, kompetisi, harmonis, 
dan demokrasi. Farid (1999;133) menyebutkan Nilai-
nilai sosial terdiri atas: “ukhuwah musawah, ta’awun, adalah 
musyawarah, ummatan wasathan, takafulul ijtima, tasamuh, 
hurriyah, istiqomah, jihad, dan ijtihad” (persaudaraan, 
persamaan, tolong menolong, keadilan, bermusyawarah, 
harmonis, tanggung jawab, toleransi, kebebasan, teguh 
pendirian, menegakkan dan membela yang benar, dan 
pengembangan berfikir).

Pernyataan nilai-nilai sosial yang lebih lengkap 
dikemukakan oleh Raven (1977; 221-227) terdiri dari;  
(1) kasih sayang (pengabdian, tolong menolong, 
kekeluargaan, kesetiaan, dan kepedulian; (2) tanggung 
jawab (rasa memiliki, disiplin dan empati dan (3) 
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keserasian hidup (keadilan, toleransi, kerjasama dan 
demokrasi). Cakupan nilai-nilai tersebut  digambarkan 
Raven sebagaimana dalam gambar 2.4, nampak 
kedudukan nilai-nilai sosial merupakan sentral dari nilai 
kasih sayang, tanggung jawab, dan keserasian hidup, 
masing-masing memiliki bagian nilai-nilai yang lebih 
konkrit. Penjelasan tentang nilai-nilai tersebut telah 
diuraikan Raven (1977; 228 – 231) sebagaimana di bawah 
ini.

Gambar 2.4. Cakupan Nilai-Nilai Sosial Menurut Raven 
(1977; 228)

1) Kasih Sayang (Loves)
Kasih sayang merupakan kegiatan menjalin 

hubungan batin terhadap sesama  melalui pengabdian, 
tolong menolong, kekeluargaan, kesetiaan dan 
kepedulian (Raven, 1977. 228). Pengabdian adalah 
rela berkorban demi kebaikan bersama atau demi 
kepentingan umum, seperti memberikan sebagian 
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harta yang dimiliki untuk pembangunan sarana 
umum. Tolong menolong adalah turut memberikan 
bantuan kepada orang lain yang membutuhkan, 
contoh nya membantu tetangga yang sedang me-
nyeleng  garakan hajatan, kekeluargaan adalah men-
jalin hubungan yang lebih akrab dengan orang lain, 
contohnya mengatasi masalah secara informal, akrab, 
dan suka sama suka. Kesetiaan adalah menjaga 
hubunan yang akrab agar tidak retak, contohnya 
menjaga kesatuan antar warga di tempat tinggalnya. 
Kepedulian adalah menaruh perhatian guna 
menciptakan kebajikan kepada orang lain, contohnya 
turut melakukan bakti sosial untuk menanggulangi 
gempa bumi.

2) Tanggung Jawab (Responsibility)
Tanggung jawab merupakan aktivitas melaksana-

kan sesuatu pekerjaan dengan penuh rasa memiliki, 
disiplin dan empati (Raven, 1977; 229). Rasa memiliki 
adalah menganggap sesuatu seperti miliknya yang 
perlu dijaga dan dipelihara, contohnya menggunakan 
fasilitas masyarakat dengan hati-hati. Disiplin adalah 
mematuhi aturan yang berlaku, contohnya datang 
ke undangan tepat pada waktunya. Empati adalah 
turut merasakan perasaan orang lain dan bersedia 
mengatasi masalah, contohnya merasa terpanggil 
menolong tetangga yang sedang mengalami musibah.

3) Keserasian Hidup (Life Harmony)
Keserasian hidup merupakan aktivitas men-

cipta kan suasana kehidupan yang berkeadilan, to-
leransi, kerjasama dan demokrasi (Raven. 1977; 
230). Keadilan adalah menegakkan keseimbangan 
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hidup untuk memperoleh kebenaran, contohnya 
berani bertanggungjawab terhadap perbuatan yang 
benar. Toleransi adalah menghargai terhadap setiap 
perbedaan orang lain, contohnya menghormati 
tetangga yang berlainan agama, suku atau golongan. 
Kerjasama adalah turut bersama-sama memecahkan 
masalah yang dihadapi masyarakat, contohnya gotong 
royong memperbaiki sarana umum. Demokrasi adalah 
berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat sesuai 
dengan aturan, contohnya mengeluarkan pendapat 
atau menghargai pendapat orang lain dalam rapat 
desa membahas perbaikan rumah yang rusak akibat 
gempa bumi.

c. Fungsi dan Kedudukan Nilai-Nilai Sosial
Nilai-nilai sosial mempunyai fungsi dan kedudukan 

penting dalam kehidupan umat manusia. Dikatakan 
oleh Kniker bahwa nilai-nilai sosial merupakan standar 
atau aturan dalam masyarakat serta sebagai dasar bagi 
terwujudnya keharmonisan kehidupan umat manusia. 
Dari penjelasan tersebut, nilai-nilai sosial berfungsi 
sebagai standar atau panduan yang mengatur kehidupan 
masyarakat. Nilai-nilai tersebut menjadi penting, karena 
merupakan dasar atau persyaratan bagi terbentuknya 
kehidupan umat menusia yang harmonis. Dengan perkataan 
lain, tanpa adanya nilai-nilai sosial, manusia hidup kurang 
harmonis.

Pandangan Kniker di atas juga dibenarkan oleh berbagai 
pakar. Misalnya Lee (2000: 2) juga mengemukakan: ”social 
values are behavior standars of a society” (Nilai-nilai sosial 
merupakan standar perilaku suatu masyarakat). Winecoff 
(1987:2) mengemukakan ”...which guides in action which 
provides a standars or set of principles” (Nilai-nilai sosial sebagai 
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pedoman bertindak, sebagai suatu standar atau seperangkat 
prinsip-prinsip). Butts (1980; 126) juga mengemukakan: 
”social values as prefence to social life harmony” (Nilai-nilai sosial 
sebagai acuan ke arah kehidupan sosial yang harmonis). 
Demikian pula Raven (1970; 220) mengemukakan secara 
lebih luas, bahwa nilai-nilai sosial berfungsi sebagai standar 
bertingkah laku guna memperoleh kehidupan yang 
demokratis dan harmonis. Nilai-nilai  tersebut digunakan 
sebagai acuan menata hubungan sesama warga masyarakat 
secara sukarela.

Beberapa pandangan yang telah dikemukakan Kniker, 
Lee, Winecoff, Butts, Raven, menunjukkan bahwa nilai-
nilai sosial mempunyai fungsi se bagai standar dan acuan 
bertingkah laku dalam berhubungan dengan orang lain. 
Nilai-nilai  tersebut dihargai dan dijunjung tinggi oleh 
masyarakat. Mereka yakin bahwa dengan menjunjung tinggi 
nilai-nilai tersebut, suasana kehidupan yang dicita-citakan 
dapat tercapai. Suasana tersebut adalah tatanan kehidupan 
yang demokratis dan harmonis. Demokratis meng acu 
kepada penghargaan dan partisipasi warga ma syarakat 
dalam membangun kehidupannya sesuai dengan aturan 
bersama yang telah disepakati (Butts, 1980; 147). Demikian 
pula, suasana harmonis merupakan kondisi kehidupan 
masyarakat yang serasi sesuai dengan aturan bersama, 
sehingga tidak ada konflik antara sesama warga masyarakat 
(Butts; 1980. 148). Kedua suasana kehidupan yang diidamkan 
tersebut merupakan keyakinan yang dijunjung tinggi dan 
diwujudkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, nilai-nilai 
sosial dijadikan patokan dalam menata hubungan sesama 
warga masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diberikan makna 
bahwa fungsi nilai-nilai sosial antara lain adalah: (1) sebagai 
pedoman, dasar pertimbangan, standar atau prinsip dalam 
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bertingkah laku dengan orang lain. (2) untuk mengukur 
nilai-nilai sosial yang dimiliki; (3) untuk memiliki perilaku 
yang terbaik dalam hubungannya dengan orang lain, dan (4) 
sebagai sarana mencapai tujuan hidup bermasyarakat yang 
demokratis dan harmonis. Adapun kedudukan nilai-nilai 
sosial sangat mempengaruhi terhadap kehidupan, apakah 
konstruktif atau destruktif. Implikasi dari pernyataan 
tersebut, seseorang atau masyarakat menjadi baik atau 
buruk, tergantung dari nilai-nilai sosial yang dijungjungnya. 
Dengan demikian nilai-nilai tersebut menentukan kualitas 
perilaku individu dan masyarakat.

d. Berbagai Pendekatan Studi dan Pengukuran Nilai-Nilai 
Sosial
Studi yang secara khusus memusatkan pada nilai-nilai 

sosial antara lain dilakukan oleh Foote (1997), dan Pike (1992). 
Foote (1997; 2 – 5) melakukan studi nilai-nilai sosial dengan 
menggunakan metode eksperimen melalui penerapan 
model aksi sosial dengan berkolaborasi di masyarakat 
pada mahasiswa di sekolah tinggi. Instrumen yang 
digunakan dengan pengukuran diri (self-appraisal tecnique) 
pada pernyataan yang menunjukkan sikap seseorang. 
Hasil penelitian menunjukkkan bahwa model kolaborasi 
antar sebaya memberikan hasil yang signifikan pada nilai 
kekeluargaan, tolong menolong, kepedulian, disiplin, empati, 
toleransi dan kerjasama. Nilai-nilai demokrasi, keadilan dan 
pengabdian menunjukkan tingkat yang rendah, disebabkan 
kurang memberikan perlakuan penuh pada aspek tersebut. 
Foote (1997; 3) juga membagi nilai-nilai sosial ke dalam tiga 
tingkatan, yakni tinggi (prososial), sedang (kurang prososial) 
dan rendah (tidak prososial).

Hasil studi Spence (1999: 2 – 4) mengemukakan adanya 
pengaruh kuat model aksi sosial pada pengembangan 
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nilai-nilai sosial, seperti tanggung jawab, kerja sama, dan 
demokrasi. Studi eksperimen ini menggunakan teknis 
pengumpulan data berbentuk skala nilai-nilai sosial 
(mirip skala sikap Likert). Responden diberikan sejumlah 
pernyataan yang memgambarkan perilaku nilai-nilai sosial 
dan dituntut memberikan jawabannya dengan memilih 
salah satu alternatif yang disetujui. Teknik ini menurut 
Spence (1999: 4) cukup valid dan konsisten menggambarkan 
perilaku sosial seseorang.

Hasil studi Pike (1992) tentang ”Effects of Social 
Action Learning on Establishing Values for Social Loves” 
memperhatikan signifikansi pengaruh pembelajaran aksi 
sosial terhadap pengembangan nilai-nilai cinta sosial, seperti 
simpati, pengabdian, tolong menolong, kekeluargaan, dan 
empati (Pike, 1992: 12-14). Nilai-nilai sosial diukur dengan 
instrument skala sikap. Hal itu karena nilai-nilai  tersebut  
merupakan kumpulan dari sikap seseorang terhadap sosial.

Di Indonesia, studi nilai-nilai sosial antara lain dilakukan 
oleh beberapa peneliti. Misalnya Soemarsono dan kawan-
kawan (1994/1995), Yunus dan kawan-kawan (1994?1995), 
Shochib (1997, dan Juleha (2000) yang melakukan studi 
dengan metode kualitatif naturalistik, di mana peneliti 
sebagai instrumennya. Hasil studi menunjukkan (1) nilai-
nilai kekeluargaan dan gotong royong sangat dijunjung 
tinggi (Soemarsono dkk, 1994/1995:84-86); (2) kebermaknaan 
pesantren dalam mengembangkan nilai-nilai sosial antara 
lain, kerukunan, keguyuban, kebersamaan, disiplin dan 
cinta kasih; dan Nilai-nilai religius antara lain pengabdian, 
keihklasan, ibadah, kesatuan dan ketaatan (Yunus dkk, 
1994/1995;96); (3) Nilai-nilai sosial adalah anak dapat belajar 
secara suka rela dan berperilaku disiplin dan tanggung 
jawab, didasarkan atas kewibawaan dan kepercayaan orang 
tua dalam kenyataan hidup sehari-hari (Shochib, 1997: 
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138) dan (4) pembinaan nilai-nilai sosial tidak dilakukan 
secara khusus dalam kurikulum yang terstuktur, sehingga 
nilai-nilai seperti disiplin, rasa hormat dan tanggung 
jawab cenderung lemah (Juleha, 2000: 160). Para peneliti ini 
umumnya mengakui bahwa instrumen penelitian memiliki 
kelemahan, yakni kurang valid dan reliabel. Oleh karena itu, 
mereka menyarankan untuk menggunakan pendekatan lain 
yang lebih positivistik (obyektif) dalam mengukur nilai-nilai 
sosial.

Penelitian yang memiliki bobot validitas dan reabilitas 
tinggi dilakukan oleh Prawirasaputra (1996) yang menulis 
tesis tentang : “Kontribusi MKDU terhadap Tanggung Jawab 
Sosial Mahasiswa IKIP Bandung”. Peneliti menggunakan 
metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa 
kuesioner berbentuk skala sikap yang diuji tingkat validitas 
dan reabilitasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPK 
MKDU kurang memberikan kontribusi langsung terhadap 
kualitas tanggung jawab sosial, namun justru partisipasi 
mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler memberikan 
pengaruh yang positif (Prawirasaputra, 1996 ; 146). 
Penelitian ini cukup obyektif dalam mengungkapkan nilai-
nilai sosial mahasiswa, khususnya tanggung jawab sosial 
seperti disiplin (patuh/taat pada aturan), rasa memiliki ) 
menganggap sesuatu milik bersama yang patut dijaga dan 
dipelihara), kepekaan (sensitif terhadap gejala/ketimpangan 
di masyarakat), dan kepedulian (meluangkan waktu untuk 
kepentingan umum tanpa pamrih) (Prawirasaputra, 1996 ; 90 
dan 147).

Dari beberapa penelitian yang dilakukan sebagaimana 
di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1) Pengembangan nilai-nilai sosial dapat dilakukan 
dengan menggunakan pembelajaran aksi sosial 
dan sosial dapat dilakukan dengan menggunakan 
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pembelajaran aksi sosial dan model keterlibatan 
langsung di masyarakat; 

2) Nilai-nilai sosial efektif dikembangkan dengan metode 
eksperimen atau dengan memberikan perlakuan 
khusus untuk mengembangkan nilai-nilai tersebut; 

3) Nilai-nilai sosial terdiri atas tiga tingkat, yakni rendah, 
sedang dan tinggi; dan 

4) Nilai-nilai sosial efektif diukur dengan kuesioner 
berbentuk pengukuran diri dengan skala sikap 
dari pada dengan teknik lain, hal ini karena lebih 
operasional, obyektif, valid dan reliabel.

Dengan demikian penerapan metode kuantitatif 
(eksperimen dan instrumen yang valid dan reliabel) 
cenderung memiliki kredibilitas keilmiahan yang dapat 
diandalkan dan dipertanggungjawabkan.

2.  Keterampilan Sosial
a. Makna Keterampilan Sosial

Keterampilan sosial (social skiils) merupakan bagian 
penting dari kemampuan hidup manusia. Tanpa memiliki 
keterampilan ini, manusia tidak dalam berinteraksi 
dengan orang lain, sehingga hidupnya kurang harmonis. 
Keterampilan sosial memang sangat diperlukan dalam 
kehidupan di masyarakat. Hal ini karena merupakan suatu 
cara untuk dapat berinteraksi dengan orang lain, sehingga 
memperoleh suatu keuntungan.

Menurut Comb dan Slaby keterampilan sosial merupa-
kan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain 
dalam suatu konteks sosial dengan suatu cara yang spesifik 
yang secara sosial diterima atau dinilai dan menguntungkan 
secara kepribadian, menguntungkan mutu kehidupan dan 
menguntungkan orang lain.
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Berbagai definisi keterampilan sosial dapat dikemuka-
kan sebagai berikut. Bellack ans Hersen (1977; 145) 
mengemukakan keterampilan sosial mempunyai makna 
sebagai kemampuan individu dalam mengungkapkan 
perasaan baik positif maupun negatif dalam hubungannya 
dengan orang lain tanpa kehilangan penguatan sosial dan 
dalam berbagai ragam hubungan dengan orang lain yang 
mencakup respon verbal dan non verbal. Demikian pula 
Morgan (1980; 140) mendefinisikan: menurut Morgan, 
keterampilan sosial merupakan kemampuan untuk 
mencapai tujuan yang dimiliki seseorang melalui hubungan 
dengan orang lain. Hubungan dengan orang lain tersebut 
merupakan sarana dalam  mencapai tujuan seseorang. 
Seseorang yang terampil berhubungan dengan orang lain, 
maka ia lebih berhasil dalam mencapai tujuannya. Definisi 
yang lebih praktis dikemukakan oleh Cartledge and Milburn 
(1992), yang  mengungkapkan bahwa keterampilan sosial 
merupakan kemampuan seseorang atau warga masyarakat 
dalam mengadakan hubungan dengan orang lain dan 
kemampuan memecahkan masalah, sehingga memperoleh 
adaptasi yang harmonis di masyarakat.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat ditarik tiga 
makna bahwa: (1) Keterampilan sosial merupakan ekpresi 
kemampuan seseorang dalam mengadakan hubungan 
dengan orang lain,  (2) Keterampilan sosial diwujudkan 
untuk mencapai tujuan seseorang melalui orang lain, dan 
(3) Keterampilan sosial menunjukkan kualitas kematangan 
seseorang. Makna pertama, merupakan sarana untuk 
mewujudkan sifat manusia sebagai mahkluk sosial, dan 
makna kedua,  merupakan sarana yang akan dicapai berupa 
memperoleh adaptasi yang harmonis di masyarakat. 
Adapun makna ketiga,  menunjukkan kualitas kematangan 
hubungan, baik berupa kelancaran, kehalusan, kehangatan, 
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dan kepatuhan dalam berhubungan dengan orang lain. 
Atas dasar tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 
keterampilan sosial merupakan kemampuan seseorang 
dalam  mengadakan hubungan dengan orang lain,sehingga 
dapat mencapai suatu tujuan tertentu serta memperoleh 
adaptasi yang hermonis di masyaralat.

b. Karakteristik Keterampilan sosial
Seperti halnya nilai-nilai, keterampilan sosial bersifat 

pribadi, situasional dan relatif. Pernyataan tersebut 
dikemukakan Frazier (1980; 41) sebagai berikut: “Social 
skills as the same as values are personal, situational and relative”. 
Sifat pertama menunjukkan bahwa keterampilan sosial 
mencerminkan karakteristik perilaku khas seseorang dalam 
berhubungan dengan orang lain. Sifat kedua, memberikan 
gambaran bahwa keterampilan sosial ditampilkan sesuai 
dengan situasi yang dihadapi. Setiap situasi memerlukan 
keterampilan yang berbeda, tergantung dari kualitas 
masalah. Adapun sifat ketiga, menunjukkan substansi 
yang berbeda antara seseorang yang satu dengan yang lain. 
Keterampilan sosial bersifat tidak seragam, berbeda tolok 
ukurnya tergantung nilai-nilai yang dianut masyarakat. 
Setiap orang menampilkan keterampilan yang berbeda 
dengan orang lain. Hal ini karena dipengaruhi oleh 
pengalaman, latihan yang diperoleh, dan situasi yang 
dihadapi. Semakin banyak pengalaman, latihan dan situasi 
yang dihadapi, maka seseorang tersebut menjadi lebih 
matang.

Selain sifat di atas, keterampilan sosial bersifat dinamis. 
Hal ini dikemukakan Phillips (1985: 6) bahwa keterampilan 
sosial merupakan kemampuan berinteraksi dengan orang 
lain dan bagian dari sifat manusia. Sebagai suatu yang meiliki 
sifat dinamis. Keterampilan sosial dapat dikembangkan dan 
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merupakan sesuatu yang manusiawi. Seseorang menjadi 
terampil bersosial tergantung kepada komunikasinya dengan 
orang lain, baik pria atau wanita dalam suatu cara memenuhi 
hak/kebenaran, keprluan, kepuasan atau kewajiban untuk 
sesuatu yang masuk akal disetujui tanpa merusak hak/
kebanaran, keperluan, kepuasan atau kewajiban orang lain 
dalam suatu perubahan yang bebas dan terbuka. Dengan 
demikian, keterampilan sosial tersebut dapat diajarkan 
dengan berinteraksi langsung dengan masyarakat (Phillips, 
1985).

Keterampilan sosial merupakan bagian dari harmonisasi 
psikomotor. Hal ini dikemukakan oleh Cartledge dan 
Milburn (1992: 19) bahwa: “Social skills are part of psychomotor 
domain, which are related to cognitive and affective domain:. 
Pendapat tersebut menunjukkan keterampilan sosial sebagai 
bagian dari domain psikomotor yang mempunyai hubungan 
dengan domain kognitif dan afektif. Keterampilan itu 
ditampilkan sebagai sarana untuk berinteraksi dengan orang 
lain yang dalam bentuknya  berupa keterampilan berbicara 
yang sopan, mendengarkan, bekerjasama, dan sebagainya. 
Perilaku itu ditampilkan didasarkan atas pengetahuan dan 
afektifnya terhadap orang lain.

Beberapa studi yang dilakukan oleh berbagai ahli 
menunjukkan adanya hubungan antara keterampilan 
sosial dengan kemampuan kognitif dan afektif, sehingga 
melahirkan beberapa aspek yang sangat penting dalam 
keterampilan sosial tersebut. Misalnya Phillips (1985: 11) 
mengemukakan bahwa proses afektif dan kognitif secara 
tertutup berhubungan dengan keterampilan sosial adalah 
baik dikembangkan. Keterampilan sosial yang berhubungan 
dengan afektif mencakup aspek-aspek: ekspresi perilaku, 
empati, kepedulian terhadap orang lain, komunikasi, perilaku 
bertanggung jawab dan sebagainya. Keterampilan jenis ini 
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melahirkan apa yang disebut kecerdasan emosi (emotional 
intelligence) dan kecerdasan moral (moral intelligence) (Coles, 
2000: 15). Adapun keterampilan sosial yang berhubungan 
dengan kognitif seperti: pemecahan masalah, persepsi 
sosial, pemecahan masalah, belajar mandiri, pembentukkan 
kognitif dan sebagainya. Pandangan tersebut sesuai dengan 
Brandt (1985:245) yang mengemukakan bahwa keterampilan 
sosial bersumber dari jenis-jenis berfikir seperti: pemecahan 
masalah (problem solving), operasi mental (mental operational), 
kecerdasan (intelligence), berpikir kritis (critical thingking), 
penalaran (reasoning), persepsi (perception), dan berpikir 
kreatif (creative thingking). Berbagai jenis-jenis kognitif 
dan afektif tersebut dalam praktiknya digunakan oleh 
keterampilan sosial (Phillips, 1985: 14).

Studi Goodship (1990: 3 – 4 ) memberikan gambaran 
bahwa keterampilan sosial merupakan bagian dari 
keterampilan hidup (life skills). Keterampilan sosial tersebut 
mencakup aspek: kerjasama, tanggung jawab sosial, 
memelihara hubungan baik dengan orang lain, kebebasan 
pemecahan masalah, dan komunikasi dengan orang lain.

Pengembangan aspek-aspek keterampilan sosial yang 
lengkap dikemukakan oleh Cartledge dan Milburn (1992: 
15) sebagaimana dalam daftar berikut: keterampilan sosial 
merupakan kemampuan mengadakan hubungan dan 
memecahkan masalah yang berkaitan dengan orang lain, 
sehingga memperoleh adaptasi kehidupan di masyarakat 
secara harmonis. Keterampilan sosial tersebut terdiri atas (1) 
perilaku terhadap lingkungan, (2) perilaku interpersonal, 
(3) perilaku yang berhubungan dengan diri sendiri,d an (4) 
perilaku yang berhubungan dengan tugas. Keterampilan 
tersebut memiliki aspek dan indikator sebagaimana di bawah 
ini.
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1) Perilaku terhadap Lingkungan (Environmental 
Behaviors)
Perilaku terhadap lingkungan merupakan ke-

pedulian kepada lingkungan dan emergensi serta 
tindakan di lingkungan guna menciptakan suasana sosial 
yang harmonis. Kepedulian terhadap lingkungan adalah 
menjaga kebersihan, kesehatan dan melakukan sesuatu 
yang benar terhadap lingkungan, contohnya membuang 
sampah pada tempatnya. Kepedulian terhadap emergensi 
adalah melakukan tindakan untuk menolong terhadap 
kecalakaan orang lain, contohnya membantu mengobati 
seseorang yang jatuh dari atas rumah. Tindakan di 
lingkungan adalah melakukan tindakan yang bermanfaat 
bagi orang lain, contohnya berjalan ke luar dan masuk 
rumah tanpa mengganggu orang lain (Cartledge and 
Milburn, 1992: 355). Dijelaskan oleh Cartledge and Milburs 
(1992:19) perilaku yang berhubungan dengan lingkungan 
ini merupakan bagian penting dalam pengembangan 
keterampilan sosial, sebab di dalam lingkungan terhadap 
orang lain yang harus dihormati dan dijunjung tinggi 
keberadaannya.

2) Perilaku Interpersonal (Interpersonal Behaviors)
Perilaku interpersonal adalah kemampuan meneri-

ma pengaruh orang lain, berhadapan dan mengatasi 
konplik, memperoleh perhatian, salam dengan orang 
lain, membantu orang lain, bergaul secara infor-
mal, dan menjaga milik orang lain. Penerimaan pe-
ngaruh orang lain adalah kemampuan menerima 
pengaruh dan orang lain dan aturan yang berlaku di 
tempatnya, contohnya memenuhi permintaan orang 
dewasa. Berhadapan dan mengatasi konflik adalah 
kemampuan menghadapi dan mengatsi konflik secara 
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konstruktif, contohnya mengahadapi dengan tengah 
masalah pserselisihan dengan tetangga dan berusaha 
mendamaikannya. Memperoleh perhatian adalah 
kemampuan mendapatkan perhatian guna memperoleh 
pengakuan dari lingkungannya, contohnya bertegur sapa 
dengan ramah ketika bertemu dengan kenalan. Salam 
dengan orang lain adalah memberikanb dan merespon 
salam kepada orang lain, contohnya memberikan salam 
ketika bertemu dengan orang lain. Membantu orang 
lain adalah kesediaan memberika pertolongan guna 
meringankan beban orang lain, contohnya membantu 
tetangga sewaktu diminta. Membuat percakapan adalah 
kemampuan melakukan  tanpa konflik dengan orang 
lain, contohnya menaruh minat dalam suatu percakapan 
dengan warga desa. Kerjasama dengan orang lain adalah 
kemampuan menjalin hubungan dengan orang lain guna 
menyelesaikan masalah. Contohnya mempunyai minat 
menggalang kerjasama antar warga untuk menyelesaikan 
masalah batas RT. Sikap positif terhadap orang lain 
adalah kemampuan menghargai orang lain, contohnya 
memberikan pujian terhadap karya/kegiatan orang lain. 
Bergaul secara informal adalah kemampuan menjalin 
hubungan secara akrab dan hangat dengan orang 
lain, contohnya melibatkan diri dalam suatu aktivitas 
perkumpulan lingkungan. Kepemilikan diri sendiri dan 
orang lain adalah kesediaan meminjamkan dan atau 
menggunakan milik orang lain dengan benar, contohnya 
dapat membedakan milik sendiri dengan milik orang lain 
(Cartledge and Milburs, 1992:355 – 357). Aspek-aspek 
Keterampilan social tersebut, menurut Cartledge and 
Milburs (1992:20) merupakan perwujudan yang nyata dan 
langsung berhubungan dengan orang lain. Oleh sebab itu, 
aspek-aspek ini merupakan inti dari keterampilan social 
(Phillips, 1985: 6 dan Goodship, 1990: 2)



371

3) Perilaku yang Berhubungan dengan Diri Sendiri (Self-
Related Behaviors)
Perilaku yang berhubungan dengan diri sendiri 

adalah kemampuan menerima konsekuensi, berperilaku 
etis, menyatakan perasaan, sikap positif, bertanggung 
jawab, dan peduli terhadap diri guna menjalin hubungan 
dengan orang lain. Penerimaan konsekuensi adalah 
menerima respon dari orang lain dengan segala 
konsekuensinya, contohnya menerima celaan atas 
perbuatan yang salah. Perilaku etis adalah kemampuan 
membedakan tindakan yang benar dan yang salah, 
contohnya tidak mau disuruh mencuri oleh orang lain. 
Menyatakan perasaan adalah mengemukakan perasaan 
yang dimilikinya dan merasakan perasaan orang lain, 
contohnya menjelaskan bahwa dirinya senang bila diajak 
bergotong royong. Sikap positif terhadap diri adalah 
menerima kondisi dirinya dan berusaha memperbaiki 
dan meningkatkannya dengan sikap positif, contohnya 
ada kemauan meneladani karya orang lain yang bagus. 
Perilaku yang bertanggung jawab adalah menerima 
dan melaksanakan aturan yang berlaku di masyarakat, 
contohnya memarkir kendaraan tanpa mengganggu 
orang lain. Kepedulian diri adalah memperhatikan diri 
agar tampil sopan, rapih, bersih dan sehat, contohnya 
berpakaian sopan ketika menerima tamu (Cartedge and 
Milburs, 1992; 357-358). Aspek perilaku ini merupakan 
sumber inspirasi yang menjadi masukan dalam 
penampilan Keterampilan social yang bersifat langsung. 
Selain itu, aspek-aspek ini menjadi penting posisinya 
karena berfungsi sebagai pertahanan yang menentukan 
kuat tidaknya dalam berinteraksi dengan orang lain 
(Cartedge and Milburs, 1992:20 dan Allport, 1963: 63).
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4) Perilaku yang Berhubungan dengan Tugas (Task-
Related Behaviors)
Perilaku yang berhubungan dengan tugas adalah 

kemampuan mengerjakan suatu pekerjaan yang 
mencakup bertanya dan menjawan pertanyaan, 
menampilkan perilaku, partisipasi, mengikuti aturan 
aktivitas kelompok, kewirausahaan dan kualitas 
pekerjaan. Bertanya dan menjawab pertanyaan adalah 
kemampuan menanyakan dan menjawab pertanyaan 
sesuai dengan kemampuan, contohnya menanyakan 
suatu informasi tatkala tidak hadir dalam suatu 
pertemuan. Menampilkan perilaku adalah kemampuan 
menyelesaikan tugas yang diberikan oleh orang 
lain, contohnya mengerjakan tugas sampai selesai 
sesuai dengan permintaan dari orang lain. Partisipasi 
adalah turut serta dalam kegiatan yang bermanfaat 
di masyarakat, contohnya memberikan sumbangan 
untuk kegiatan 17 Agustus. Mengikuti aturan adalah 
kemampuan, contohnya mentaati hasil rapat desa 
untuk menjaga keamaan. Aktivitas kelompok adalah 
kemampuan melaksanakan kegiatan yang berlaku dalam 
kelompok, contohnya merumuskan suatu perencanaan 
untuk kegiatan yang bermanfaat di masyarakat. 
Kewirausahaan adalah kemampuan melakukan suatu 
kreativitas guna mencukupi kebutuhan yang bermanfaat 
bagi diri dan orang lain. Kualitas pekerjaan adalah 
kemampuan menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan 
menerima koreksi guna meningkatkan mutu pekerjaan, 
contohnya mengecek kesalahan yang mungkin terjadi 
sebelum diserahkan (Cartedge dan Milburs, 1992: 238-
359). Aspek-aspek perilaku yang berhubungan dengan 
tugas ini merupakan Keterampilan sosial yang lebih luas. 
Hal ini menurut Cartedge and Milbburs (1992: 22) aspek-
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aspek tersebut dikembangkan manusia dalam kerangka 
menjalin hubungan untuk mengaktualisasikan dirinya 
sesuai dengan tujuan hidup. Beberapa aspek bagian dari 
keterampilan sosial ini merupakan perwujudan aktualitas 
diri sebagaimana pemenuhan kebutuhan manusia yang 
tertinggi (Maslow, 1970: 47)

Deskripsi yang telah diuraikan oleh Cartedge dan 
Milburs merupakan landasan lengkap dan terinci juga 
relevan dengan pengembangan keterampilan sosial bagi 
mahasiswa. Alasan lain adalah pengembangan aspek-
aspek keterampilan socsal tersebut didasarkan atas 
beberapa teori yang kuat seperti Freud (psychoanalytis 
theory), Ericson (developmental system of socialization), 
Piaget (cognitive development), Parson (sociological theori), 
Bandura (social learning(, Maslow (theory of motivation): 
dan Kohlberg (moral development) (Cartedge dan Milburs, 
1992: 9 – 11).

C.   Kesimpulan 
1. Nilai-nilai sosial merupakan seperangkat sikap 

masyarakat yang dihargai sebagai suatu kebenaran 
dan dijadikan standar untuk bertingkah laku guna 
memperoleh kehidupan masyarakat yang demokratis 
dan harmonis. Nilai sosial tersebut digunakan sebagai 
acuan atau pedoman untuk bertingkah laku guna menata 
hubungan sesama warga masyarakat secara sukarela. 
nilai sosial sebagai suatu standar atau aturan dalam suatu 
masyarakat. Nilai bersifat abstrak, seperti nilai keadilan 
dan kejujuran, dan bersifat spesifik, seperti hukum dan 
kebajikan. Nilai-nilai sosial tersebut digunakan untuk 
mencapai kehidupan manusia yang harmonis.

2. Nilai-nilai sosial memiliki karaskteristik::  (a) kasih sayang 
(pengabdian, tolong menolong, kekeluargaan, kesetiaan, 

Pengembangan  Nilai-Nilai Sosial dan Keterampilan Sosial  
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dan kepedulian; (b) tanggung jawab (rasa memiliki, 
disiplin dan empati dan (c) keserasiaan hidup (keadilan, 
toleransi, kerjasama dan demokrasi.  Kedudukan Nilai-
nilai social merupakan sentral dari nilai kasih sayang, 
tanggung jawab, dan keserasian hidup, masing-masing 
memiliki bagian nilai-nilai yang lebih konkrit.

3. Fungsi Nilai-nilai sosial antara lain adalah: (a) sebagai 
pedoman, dasar  pertimbangan, standar  atau prinsip 
dalam bertingkah laku dengan orang lain. (b) untuk 
mengukur  nilai-nilai sosial yang dimiliki; (c) untuk 
memiliki perilaku yang terbaik dalam hubungannya 
dengan orang lain, dan (d) sebagai sarana mencapai 
tujuan hidup bermasyarakat yang demokratis dan 
harmonis. Adapun kedudukan Nilai-nilai sosial sangat 
mempengaruhi terhadap kehidupan, apakah konstruktif 
atau destruktif. Implikasi dari pernyataan tersebut, 
seseorang atau masyarakat menjadi baik atau buruk, 
tergantung dari nilai-nilai sosial yang dijunjungnya. Nilai-
nilai tersebut menentukan kualitas perilaku individu dan 
masyarakat

4. Pendekatan dan pengukuran nilai-nilai sosial dapat 
dilakukan dengan : (a) pengembangan nilai-nilai sosial 
dapat dilakukan dengan menggunakan pembelajaran aksi 
sosial dan sosial dapat dilakukan dengan menggunakan 
pembelajaran aksi sosial dan model keterlibatan langsung 
di masyarakat; (b) nilai-nilai sosial efektif dikembangkan 
dengan metode eksperimen atau dengan memberikan 
perlakuan khusus untuk mengembangkan Nilai-nilai 
tersebut; (c) nilai-nilai sosial terdiri atas tiga tingkat, yakni 
rendah, sedang dan tinggi; dan (d) Nilai-nilai sosial efektif 
diukur dengan kuesioner berbentuk pengukuran diri 
dengan skala sikap dari pada dengan teknik lain, hal ini 
karena lebih operasional, obyektif, valid dan reliabel.
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5. Keterampilan sosial merupakan kemampuan seseorang 
atau warga masyarakat dalam mengadakan hubungan 
dengan orang lain dan kemampuan memecahkan 
masalah, sehingga memperoleh adaptasi yang harmonis 
di masyarakat. Makna pertama merupakan sarana 
untuk mewujudkan sifat manusia sebagai mahkluk 
sosial, dan makna kedua merupakan sarana yang akan 
dicapai berupa memperoleh adaptasi yang harmonis 
di masyarakat.  Makna ketiga menunjukkan kualitas 
kematangan hubungan, baik berupa kelancaran, 
kehalusan, kehangatan, dan kepatuhan dalam 
berhubungan dengan orang lain. 

D.   Implikasi Dalam Pendidikan Umum
1. Esensi Pendidikan Nilai dan Moral dalam pengembangan 

Nilai-nilai Sosial
Istilah nilai dikenal dengan kata ”value atau valere”, yang 

artinya kuat atau berharga. Pengertian berharga adalah 
memiliki manfaat bagi dirinya maupun lingkungannya, dengan 
demikian perbuatannya akan selalu memberikan kebaikan 
bagi kehidupan sebagai warga masyarakat. Pendidikan nilai 
dan pendidikan moral kesamaan, perbedaannya hanya bersifat 
gradual, di mana pendidikan nilai lebih bersifat konseptual 
sedangkan pendidikan moral lebih bersifat operasional.

Implikasi dari pertimbangan teoritik tersebut, maka dapat 
memperkuat pandangan bahwa pendidikan nilai dan moral 
sangat penting, dan merupakan misi untuk mencapai tujuan 
pendidikan nasional. Pembelajaran IPS lebih berorientasi pada 
pengembangan nilai-nilai, sementara pembelajaran yang 
lain lebih menekankan pada aspek pengetahuan. Hal ini akan 
nampak dalam pemilihan materi pembelajaran, pemilihan 
metode dan media serta peran peserta didik dan guru termasuk 
sistem evaluasinya.

Pengembangan  Nilai-Nilai Sosial dan Keterampilan Sosial  Pengembangan  Nilai-Nilai Sosial dan Keterampilan Sosial  
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Pendidikan nilai bertujuan untuk membantu peserta didik 
menumbuhkan dan memperkuat sistem nilai yang dipilih dan 
dimilikinya untuk dijadikan dasar penampilan perilaku dalam 
kehidupan bermasyarakat. Di samping itu pendidikan nilai 
menekankan pada pengembangan kemampuan bersikap yang 
memiliki keunggulan untuk mengatasi kelemahan pembelajaran 
yang lebih menekankan aspek pengetahuan dari pada sikap dan 
keterampilan sosial.

Secara khusus ahli pendidikan nilai dari Barat Elizabeth 
W.F. menyatakan bahwa pembelajaran pendidikan nilai, perlu 
adanya pembinaan keseimbangan antara perbuatan dengan 
ucapan. Antara idealisme dengan kenyataan, keseimbangan 
antara pribadi dengan kepentingan umum. Sedangkan pendapat 
lain mengemukakan bahwa esensi dari pendidikan nilai adalah 
untuk memperkuat daya harmonisasi dalam berbagai aspek 
kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. sebagai contoh 
dalam pengembangan pembelajaran pengetahuan sosial antara  
kepentingan pribadi dan sosial, antara kepentingan negara dan 
warga negara (Suwarma AM, 2000) .

Gambaran konseptual model pembelajaran pengetahuan 
sosial yang berorientasi pendidikan nilai kriterianya dapat 
dirumuskan sebagai berikut:

a. Pembelajaran yang memungkinkan peserta didik 
mengembangkan kegiatan berpikir kritis untuk 
memahami nilai-nilai yang meliputi, sumber nilai, 
kebenaran nilai, dan kegunaan nilai tersebut bagi dirinya 
daan orang lain.

b. Pembelajaran  memberikan kesempatan kepada peserta 
didik untuk mengembangkan keterlibatan emosionalnya, 
sehingga memungkinkan munculnya potensi kesadaran 
peserta didik untuk memiliki dan menjadikan sebagai 
sistem nilai pribadinya.

c. Memungkinkan peserta didik selalu memperbaharui 
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untuk memperkuat sistem nilai yang dimilikinya dengan 
memberikan kepada model pembelajaran klarifikasi nilai.

d. Menggunakan berbagai media stimulasi untuk 
memungkinkan adanya kemampuan berpikir kritis dan 
penempatan posisi dalam proses pemilikan sistem nilai.

e. Menggunakan evaluasi yang lebih menekankan pada 
proses pembelajaran dengan mengobservasi keterlibatan 
dalam pembelajaran.

2. Pendekatan Penanaman Nilai-nilai Sosial dalam 
Pembelajaran.
Pendekatan penanaman nilai adalah suatu pendekatan 

yang memberi penekanan pada penanaman nilai-nilai sosial 
dalam diri peserta didik. Tujuan pendidikan nilai adalah : 
Pertama, diterimanya  nilai-nilai sosial tertentu oleh siswa; 
Kedua, berubahnya nilai-nilai siswa yang tidak sesuai dengan 
nilai-nilai sosial yang diinginkan. Metoda yang digunakan 
dalam proses pembelajaran antara lain : keteladanan, penguatan 
positif dan negatif, simulasi, permainan peranan, dan lain-lain. 
Pendekatan ini merupakan pendekatan tradisional. Pendekatan 
ini dipandang indoktrinatif, tidak sesuai dengan perkembangan 
kehidupan demokrasi (Banks, 1985; Superka, et, al. (1976) 
mengemukakan bahwa pendekatan ini digunakan secara meluas 
dalam berbagai masyarakat, terutama dalam penanaman nilai-
nilai agama dan nilai-nilai budaya.

Para penganut agama memiliki kecenderungan yang 
kuat untuk menggunakan pendekatan ini dalam pelaksanaan 
program pendidikan agama. Bagi penganut-penganutnya, 
agama merupakan ajaran yang memuat nilai-nilai ideal yang 
bersifat global dan kebenarannya bersifat mutlak. Nilai-nilai 
itu harus diterima dan dipercayai. Oleh karena itu, proses 
pendidikannya harus bertitik tolak dari ajaran atau nilai-nilai 
tersebut. 

Pengembangan  Nilai-Nilai Sosial dan Keterampilan Sosial  
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15
Peranan Museum dalam Perspektif 

Pendidikan  Nilai-Nilai Luhur Budaya 
dan Sejarah 

Yunita Iriani Syarief15

A. Latar Belakang
Chaedar Al Wasilah  mengatakan bahwa bangsa ini kini 

sedang menderita sejumlah penyakit sosial, yaitu: Korupsi 
Kolusi, Nepotisme (KKN), pemalsuan ijazah, kekerasan dan 
tawuran, lemahnya nasionalisme, dan sejumlah pelanggaran 
lainnya (Pikiran Rakyat, 5/1/09). Penilaian Chaedar tidak 
berbeda dengan penilaian pakar-pakar lainnya, dan bahkan 
masyarakat awam, sekalipun memiliki penilaian yang sama 
bahwa bangsa dan negara kita tengah dilanda multi krisis 
yang berkepanjangan. Bila membaca dan mendengarkan 
berita di media massa, radio dan televisi, isinya tidak jauh 
berkisar seputar kriminilitas, yang kini bahkan tidak hanya 
dilakukan oleh orang dewasa saja, namun juga telah melanda 
generasi muda bangsa. Misalnya, terlibat dalam kegiatan: geng 
motor, perkosaan, penipuan, narkoba, penculikan, pencurian, 
kekerasan, terorisme, aliran sesat, dan lain sebagainya. 
Kasus KKN marak di berbagai lini kehidupan bernegara, 

15 Dr. Hj. Yunita Iriani Syarief, M.Hum, Widyaiswara Madya, Balai Pelatihan 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Umum dan Kejuruan, Dinas 
Pendidikan Provinsi Jawa Barat
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tingkat kriminalitas (perkosaan, perampokan, pembunuhan, 
mutilasi, terorisme, pergaulan bebas, penyalahgunaan obat 
(drug abuse) yang tinggi. Bahkan berita penelitian terkini yang 
dilakukan oleh Badan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba 
(BPPN) menyebutkan bahwa penyalahguna Napza (Narkoba 
psikotropika, dan zat adiktif lainnya) dari generasi muda (yakni 
pelajar dan mahasiswa) cukup besar, yakni sejumlah 1.1 juta 
orang atau di atas 30% dari total jumlah pengguna.

Selain itu, beberapa kasus berindikasikan Sara (Suku, ras 
dan agama) yang berujung pada disintegrasi bangsa marak 
menghiasi  kehidupan kita sehari-hari. Bahkan lembaga 
peradilan  dan kepolisian yang bertugas menegakkan hukum 
dan peraturanpun dipenuhi dengan oknum-oknum yang 
melakukan skandal suap dan mafia peradilan. Ada apa 
dengan bangsa ini? Mengapa hal ini dapat terjadi? Siapa yang 
bertanggungjawab dalam hal ini? Juga segudang pertanyaan 
lain yang bermuara pada pertanyaan pula. Apa yang salah 
dengan sistem pendidikan di negara ini? Sebagian besar orang 
berpendapat bahwa fenomena yang terjadi sekarang adalah 
tanggungjawab  bidang pendidikan. Ada yang keliru dengan 
sistem pendidikan kita.  Benarkah demikian? 

Di sisi lain, bangsa Indonesia memiliki potensi Sumber 
Daya Manusia (SDM) dan Sumberdaya Alam serta Sumberdaya 
Budaya yang luar biasa, baik dari segi kualitas maupun 
kuantitas. Dalam SDM, berbagai prestasi ilmiah (olimpiade) 
berskala dunia pernah diraih, prestasi olah raga, penghargaan 
karya sastra, dan kaum cerdik cendikia bangsa yang diakui 
dunia. Segelintir anak bangsa menunjukkan kegigihan dan 
ketauladanannya, berdedikasi tinggi, tulus, ikhlas, tanpa 
pamrih. Demikian pula halnya dengan potensi alam dan budaya 
yang juga dilirik dunia (beberapa telah masuk ke dalam World 
Heritage/Warisan Dunia) dan mewarnai kehidupan bangsa dan 
negara ini. Artinya, Indonesia  sangat potensial untuk menjadi 
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negara yang maju, kuat dan sejahtera, serta adil dan makmur. 
Namun mengapa yang terjadi saat ini tidak sesuai dengan yang 
di harapkan? Kesenjangan antara harapan dan kondisi yang ada 
(situational condition) mengindikasikan adanya penanganan 
yang salah dalam pengelolaan berbangsa dan bernegara. Apa 
yang salah, di mana letak kesalahannya, bagaimana membenahi 
kesalahan tersebut, tanggungjawab siapa sajakah kesalahan ini ?, 
dan kontribusi apa yang dapat dilakukan agar proses pemberian 
tongkat estafet pewarisan nilai-nilai pada generasi muda 
(pelajar/peserta didik) dalam penyelenggaraan berbangsa dan 
bernegara berlangsung lancar untuk di bawa dan diteruskan lagi 
pada generasi berikutnya?

Untuk mencapai tujuan Sisdiknas dibutuhkan upaya yang 
dilakukan secara sengaja dan terencana untuk memilih materi, 
strategi, kegiatan, dan teknik pendidikan yang sesuai (Darmadi, 
2007:3).  Kegiatan pendidikan dapat diberikan di lingkungan 
keluarga, sekolah, dan masyarakat berupa pendidikan melalui 
jalur sekolah dan jalur luar sekolah (UUSPN No.2/1989). Jalur 
pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal, dan 
informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya 
((UUSPN No.20/2003 Bab VI Pasal 13). Ketiga jalur pendidikan 
tersebut, haruslah seimbang dan terintegrasi, saling menunjang 
antara satu dan lainnya. Karena tanpa kerjasama yang baik 
diantara ketiganya, maka mustahil pendidikan akan berhasil 
efektif sesuai yang diamanatkan oleh UUD 1945.

Melalui pintu inilah kalangan pendidikan formal dapat 
memanfaatkan museum sebagai lembaga pendidikan non 
formal untuk memperkaya sarana dan sumber pembelajaran di 
sekolah, utamanya dalam hal penanaman nilai-nilai. Museum 
adalah salah satu bentuk pendidikan non formal yang memiliki 
potensi untuk membekali generasi muda bangsa dengan 
mentalitas yang baik, melalui penggalian (value exsplore),  
dan pentransformasian, serta internalisasi nilai-nilai luhur/

Peranan Museum dalam Perspektif Pendidikan  Nilai-Nilai Luhur Budaya dan ...
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kearifan lokal (lokal wisdom) yang terdeposit dalam tinggalan 
budaya generasi pendahulu kita. Suatu nilai  yang intangible 
(tidak tersentuh), abstrak, namun sangat bermanfaat untuk 
membentengi bangsa ini dari dampak negatif era globalisasi 
dan kemajuan teknologi saat ini, agar tidak mudah terjerumus 
dan terpengaruh terhadap hal-hal negatif yang datang dari 
Barat. Dengan demikian, masyarakat  akan dapat memilih  serta 
memilah mana budaya yang dapat diadaptasi dan mana yang 
tidak.  

Namun sayangnya, saat ini di jalur pendidikan formal, tidak 
banyak guru-guru  yang memanfaatkan kearifan lokal dalam 
budaya untuk diajarkan kepada murid melalui pembiasaan-
pembiasaan. Bahkan di jalur pendidikan informal, dalam 
keluargapun yang kini beralih ke keluarga yang berlandaskan 
ekonomi, tidak lagi menggunakan nilai-nilai ini di dalam 
kehidupan keluarganya. Apalagi di masyarakat yang semakin 
tergerus arus globalisasi. Akibatnya dapat dipastikan, generasi 
muda kita semakin jauh dari akar budayanya. 

Kondisi tersebut di atas diperparah dengan dipisahkannya 
bidang kebudayaan - yang kaya akan nilai-nilai kearifan 
lokal - dari Departemen (tingkat nasional dan Dinas di tingkat 
provinsi) Pendidikan. Kebudayaan disatukan dengan Institusi 
Pariwisata menjadi Departemen Pariwisata dan Kebudayaan 
sebagai dampak dari penyelenggaraan Otonomi Daerah. Di 
Institusi Pendidikan, tidak ada lagi bagian yang menangani 
budaya, melestarikan dan menggali nilai-nilainya untuk 
ditransformasikan pada generasi penerus bangsa. Sementara 
Kebudayaan yang menyatu di Pariwisata, sudah tentu lebih 
berorientasi pada profit, eksploitasi budaya sebagai komoditi 
yang bisa ”dijual”, mendatangkan keuntungan untuk devisa  
atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak-banyaknya 
dari industri ”tanpa asap” ini. Kadang tanpa memikirkan 
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pelestariannya, apalagi aspek pendidikan dalam hal pewarisan-
nilai-nilainya.

Salah satu asumsi  penyebab krisis sosial yang melanda 
bangsa dan negara ini  adalah karena generasi masa kini sering 
lupa (Tajuk Harian Media Indonesia dan Pramoedya Ananta 
Toer) dan kurang memiliki kesadaran pada budaya dan sejarah 
bangsa ini. Padahal Bung Karno telah berpesan agar bangsa ini 
jangan sekali-kali melupakan sejarah (Jasmerah). Apa yang 
terjadi pada masa Soekarno segera dilupakan dan digugat pada 
masa Soeharto. Kejadian serupa terjadi ketika Soeharto jatuh. 
Semua yang terjadi dilupakan. Sejarah bahkan “perlu” ditulis 
ulang.

Kelupaan pada budaya dan sejarah membuat bangsa sering 
jatuh pada kesalahan demi kesalahan serupa yang sebenarnya 
tidak perlu terjadi apabila kita mau belajar dari sejarah. Apabila 
kita memahami sejarah secara benar dan mendalam.  Kebijakan 
yang tidak memperhatikan sejarah membuat proses transisi 
demokrasi menjadi mandeg, sehingga memunculkan konflik-
konflik yang banyak terjadi  akhir-akhir ini. Kultur sadar  budaya 
dan sejarah belum menjadi bagian dari proses pembelajaran 
bangsa.

Sisdiknas yang bertujuan untuk mewujudkan adanya 
keseimbangan diantara tiga ranah (kognitif, afektif, dan 
psikomotorik), dalam tataran implementasi di sekolah-sekolah 
kita, yang sering terjadi adalah penekanan dalam ranah kognitif 
semata. Tidak ada keseimbangan di antara ketiga ranah tersebut, 
utamanya ranah afektif dalam proses pembelajaran dan evaluasi 
hasil pembelajaran yang diangkakan untuk ranah kognitif. 
Padahal tidak otomatis anak yang nilai ujiannya 100 berperilaku 
baik atau berbudipekerti luhur. 

Selain itu, nampak adanya fenomena siswa yang tidak 
menganggap penting pelajaran sejarah, dan akhirnya mereka 
enggan belajar sejarah. Pembelajaran disekolah hanya dilakukan 
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sebagai formalitas, asal mencapai nilai minimal kelulusan 
(KKM), sebatas kompetensi mengingat jangka pendek, setelah 
itu lupa dan sama sekali tidak menyerap ke dalam hati apalagi 
menyebabkan perubahan tingkah laku. Ada ungkapan yang 
beredar di kalangan anak didik, bahwa: “Orang lain sudah 
sampai ke bulan, dan kita masih ngurusi masa lalu, kapan 
majunya?” . Tugas kitalah sebagai pendidik untuk meluruskan 
pendapat ini.

Dalam lingkup (scope) nasional, masalah dibidang 
kebudayaan dan sejarah lainnya adalah melemahnya jatidiri 
dan identitas sebagai bangsa Indonesia; Munculnya berbagai 
macam issue yang mengarah pada disintegrasi bangsa dan 
konflik yang berkelanjutan; menurunnya rasa nasionalisme, rasa 
persatuan  dan cinta tanah air yang dapat mengancam persatuan 
dan kesatuan bangsa; Terbatasnya kegiatan yang dapat 
meningkatkan kesadaran akan budaya dan  sejarah terutama 
bagi generasi penerus bangsa; Kurangnya kegiatan sosialisasi 
penanaman nilai budaya dan sejarah terhadap masyarakat 
khususnya generasi muda, yang menyebabkan rendahnya 
pemahaman dan apresiasi; kurang tergali dan terolahnya 
sumber kebudayaan dan sejarah Indonesia baik dalam bentuk 
tertulis maupun lisan dan audiovisual; kurangnya penulisan 
buku  tentang kebudayaan dan sejarah yang mencakup tema-
tema  pluralisme budaya, kesejarahan, metodologi sejarah, 
lokasi/daerah; kurangnya data dan informasi budaya dan 
kesejarahan, serta media informasi sehingga mempersulit proses 
pencarian informasi mengenai hal tersebut.

Dari hal yang telah dijelaskan di atas maka dapat dirumus-
kan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam makalah 
ini, di antaranya: Apa yang dimaksud dengan pendidikan afektif 
nilai budaya dan sejarah? Apa yang dimaksud dengan museum? 
Apa pentingnya Pendidikan Nilai Budaya dan Sejarah? Apa saja 
potensi museum dan nilai-nilai apa yang dapat diwariskannya? 
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dan bagaimana proses pewarisan Pendidikan Nilai –nilai 
tersebut?

B. Pendidikan Nilai-Nilai Budaya dan Sejarah Melalui 
Museum

1. Pengertian-Pengertian
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pendidikan 

diartikan sebagai proses perubahan sikap dan tata laku 
seseorang atau sekelompok orang, usaha mendewasakan 
manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan atau sebuah 
proses, cara, atau perbuatan mendidik (2001:263). Sementara 
di dalam Sisdiknas 2003, Pendidikan didefinisikan sebagai 
“Upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
spiritual, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang 
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara”.  Dalam 
konteks makalah, maka  pendidikan dimaksud  adalah:  proses, 
cara, perbuatan, mewariskan nilai-nilai budaya dan kesejarahan 
pada pengunjung museum. 

Tujuan pendidikan ada di tiga wilayah atau Tiga Ranah 
Taxonomy, yakni terdiri dari :

a. Kognitif : tujuan yang menekankan,  mengingat kembali 
atau memproduksi ulang apa yang telah dipelajari, juga 
tujuan  yang melibatkan  pemecahan tugas intelektual  di 
mana individu  menetapkan  masalah esensial selanjutnya, 
meminta kembali  materi yang sudah diberikan  atau 
mengkombinasikan ide, metode,  atau prsedur yang baru 
dipelajari.

b. Afektif : tujuan yang menekankan gelombang perasaan, 
emosi atau tingkat penerimaan dan penolakan. Tujuan 
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afektif bervariasi dari perhatian sederhana  terhadap 
fenomena terpilih  sampai hal yang rumit.

c. Psikomotor : tujuan yang menekankan pada kemampuan 
otot atau motorik,  beberapa   manipulasi     material    
dan    obyek,   atau   beberapa  aksi  yang   membutuhkan 
koordinasi neuro muscular (Bloom, 1971: 7).

Sementara mengenai Nilai, ada enam buah pengertian/
definisi Nilai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, namun 
definisi yang dianggap mendekati pemahaman nilai yang 
dimaksud dalam Pendidikan Nilai, yakni: 

•	 Nilai ditentukan secara kualitatif;
•	 Nilai sebagai sifat-sifat (hal-hal) yang penting bagi 

kemanusiaan;
•	 Nilai sebagai sesuatu yang menyempurnakan manusia 

sesuai dengan hakekatnya. Etika dan nilai berhubungan 
erat.

Dalam konteks Pendidikan Umum, nilai dikelompokkan 
menjadi empat sesuai dengan  sumbernya, yakni: Agama, Politik 
dan Hukum, Budaya,  serta ilmu. Keseluruhan sumber-sumber 
nilai tersebut dapat di akses di museum. Utamanya dalam 
kaitannya dengan kehidupan budaya, berbangsa dan bernegara 
dengan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, serta way of 
live bagi masyarakatnya.

Nilai keagamaan  adalah konsep mengenai penghargaan 
tinggi yang diberikan oleh masyarakat pada beberapa masalah 
pokok dalam kehidupan keagamaan yang bersifat suci sehingga 
menjadikan pedoman bagi tingkah laku keagamaan warga 
bersangkutan.

Nilai Politik sebagai salah satu unsur kehidupan yang 
mempengaruhi unsur kehidupan lainnya memiliki paradigma 
sendiri dalam membuat standar nilai. Nilai dalam politik 
adalah kekuatan dan kekuasaan. Semakin besar kekuasaan 
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yang dimiliki seseorang, semakin besar pula nilai politik orang 
tersebut. Sepanjang nilai politik yang dimaksud adalah nilai 
instrumental atau nilai ekstrinsik untuk menggapai nilai 
luhur yang lebih tinggi dalam mewujudkan kesejahretaan 
masyarakat, maka nilai politik tersebut digolongkan nilai positif 
atau baik. Tapi, bila sebaliknya, yakni  untuk memenuhi syahwat 
politiknya, maka nilai tersebut jelas negatif. Dalam dunia politik 
praktis, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional 
nilai terminal dalam politik  ini yang banyak dijadikan sebagai 
acuan dalam melakukan proses politik. Maka tidak heran sering 
terjadi apa yang disebut dengan politik negatif seperti, kekerasan 
politik, hegemoni politik dalam arti negatif, tindakan represif 
oleh rezim berkuasa terhadap rakyatnya, penyalagunaan 
kekuasaan yang menimbulkan ekses negatif yang berantai. 

Nilai budaya didefinisikan sebagai konsep abstrak 
mengenai masalah dasar yang sangat penting dan bernilai dalam 
kehidupan manusia. Antropolog Ade Makmur Kartawinata 
(2008)), bahwa nilai adalah: 

	Suatu keyakinan
	Berkaitan dengan cara bertingkah laku atau tujuan akhir 

tertentu
	Melampaui situasi spesifik
	Mengarahkan seleksi atau evaluasi terhadap tingkah laku, 

individu, dan kejadian-kejadian tersusun berdasarkan 
derajat kepentingannya. 

Nilai etik adalah nilai untuk manusia sebagai pribadi yang 
utuh.  Misalnya kejujuran, adalah nilai yang berhubungan 
dengan ahlak, nilai yang berkaitan dengan benar dan salah 
dalam suatu kelompok masyarakat. 

Sementara itu, definisi museum menurut rumusan 
Intenational Council Of Museum ( ICOM) dalam musyawarah 
umumnya yang ke 11 (Elevent General Assembly of ICOM, 
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Copenhagen, 14 Juni 1974 disebutkan “museum adalah sebuah  
lembaga yang tetap, melayani masyarakat dan perkembangannya, 
terbuka untuk umum, yang mengumpulkan, memelihara, meneliti, 
memamerkan, dan mengkomunikasikan benda-benda pembuktian 
material manusia untuk tujuan-tujuan studi (penelitian), pendidikan, 
dan rekreasi” Keberadaan museum sangat penting dalam hal: 
Penanaman nilai-nilai dalam membentuk jati diri dan integritas 
bangsa; Pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan; 
Perekonomian dalam bentuk pariwisata dan perdagangan.

2. Pentingnya Pendidikan Nilai Budaya dan Sejarah
Fungsi langsung dari nilai adalah mengarahkan tingkah 

laku individu dalam situasi sehari-hari, sedangkan fungsi tidak 
langsungnya adalah untuk mengekspresikan kebutuhan dasar, 
sehingga nilai dikatakan memiliki fungsi motivasional. Nilai 
dapat memotivasi individu untuk melakukan suatu tindakan 
tertentu, memberi arah dan intensitas emosional terhadap 
tingkah laku. Nilai merepresentasikan kebutuhan  (termasuk 
secara biologis) dan keinginan, selain tuntutan sosial.

Menurut Darminta, meski pendidikan dan proses pemilikan 
nilai tidak diperhitungkan dalam kurikulum sekolah, namun 
pembatinan nilai-nilai tetap terjadi lewat sekolah, asrama, dan 
masyarakat. Nilai berarti sesuatu yang penting dan berharga, di 
mana orang rela menderita, mengorbankan yang lain, membela, 
dan bahkan rela mati demi nilai tersebut. Nilai memberi arti 
atau tujuan, dan arah hidup.  Nilai menyediakan motivasi-
motivasi. Nilai-nilai memberikan arah perjalanan, seperti rel 
kereta api, agar tidak lepas dari jalur perjalanan. Nilai bergerak 
berlandaskan tiga tempat pijakan, yakni:  

•	 Nilai-nilai bergerak di kepala (logis)
•	 Nilai-nilai mendarat di hati (afektif)
•	 Harus mendarat di tangan (keputusan dan tindakan)
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Darminta mengelompokkan nilai dalam dua tingkatan 
untuk memudahkan dalam memperoleh gambaran tentang 
nilai:

•	 Nilai instrumental, sifatnya tidak tetap, kerap berubah , 
atau sarana, yang memungkinkan orang untuk mencapai 
berbagai tujuan dalam hidup

•	 Nilai hakiki (nilai meta manusiawi) bersifat relatif tetap 
dan yang bernilai pada dirinya dalam kondisi apapun.  
Nilai yang harus diabdi bukan mengabdi kita. Suatu 
nilai yang harus ada bila ingin hidup memiliki kualitas 
manusiawi rohani.

Prof. DR. Hamid  Darmadi dalam bukunya ” Dasar Konsep 
Pendidikan Moral” mendefinisikan nilai (value)  yang ia kutip dari 
J.R Fraenkel (1981) ” value is idea, concept about what someone thinks 
is important related to aesthetics, ethics....How people behave and 
conduct.....Standar of conduct, veaty, efficiency or worth that people 
endorse and that peole to live up or maintain....quitain to what is and 
just... Means end ends of behavioral or norms....Is a powerfull emotional 
commitment…..berada dalam ”People’s minds” serta berbeda 
antara yang satu dengan lainnya. Sementara Imam Al Ghazali  
menyetakan keberadaan nilai moral ada dalam ”lubuk hati” (Al 
Qolbu) serta menyatu/bersatu dalam raga menjadi suara dan 
hati atau hati nurani (the conscience of man) . Rokeah menyatakan 
bahwa nilai merupakan sesuatu yang berharga, yang dianggap 
bernilai, adil, baik, dan indah, serta menjadi pedoman atau 
pegangan diri. 

Hampir semua krisis yang terjadi dan disebutkan di atas 
berkaitan dan bahkan berakar pada mentalitas individu-
individu yang akhirnya mengkristal menjadi karakter bangsa. 
Ini  karena mentalitas negatif ini nyaris menjadi milik mayoritas 
bangsa. Coba tengok karakter generasi muda kita dalam hal 
berbahasa, beretika dan bertatakrama terhadap yang lebih tua, 
cara mereka menghalalkan cara untuk mencapai tujuan, mudah 
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menyerah dan putus asa yang pada akhirnya bersikap pesimistis, 
bahkan berujung pada bunuh diri, mudah terpengaruh dan 
tergoda hal-hal negatif, dan lain sebagainya. Padahal budaya 
tradisi kita yang kaya akan nilai-nilai luhur tidak mengajarkan 
hal-hal seperti itu.  

Karakter negatif ini entah dari mana asal-muasalnya, 
birokrat atau rakyat? Tidak lagi jelas, namun dampak terbesar 
adalah ketika mentalitas negatif ini dilakukan oleh mereka yang 
memiliki posisi sebagai pemimpin, birokrat, individu yang 
memiliki kekuasaan untuk membuat kebijakan (policy makers) 
atau membuat keputusan (decition makers). Ini disebabkan 
karena keputusan dan kebijakan yang  mereka buat menyangkut 
hajat hidup orang banyak. Di samping itu, kita memiliki budaya 
yang mengharuskan untuk menghormati pemimpin. Pepatah  
tradisional mengatakan: Den hormat maring pusaka, leluhur, wong 
atuo karo guru lan ratu (harus hormat pada pusaka, leluhur, orang 
tua, juga dengan guru dan pemimpin). Artinya, pengabdian 
yang sangat sesuai dengan fitrah manusia sendiri, kedisiplinan, 
dan ketaatan. Maknanya, nasehat agar orang  taat, patuh disiplin, 
dan penuh pengabdian yang sesuai dengan fitrahnya. Keluhuran 
manusia ditentukan oleh kemampuannya mengendalikan akal 
budi dan naluri secara seimbang  dan selaras. Selain itu, manusia 
dituntut untuk lebih berkemampuan dalam kehidupan mental 
dan fisiknya, daya kreasi, keterampilanm kepemimpinan, 
idealisme, patriotisme, kepribadian, keluhuran budi pekerti, 
dalam menunaikan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan 
kapasitas dan fitrahnya sebagai manusia.

Dapat dibayangkan, bila pemimpin, orang tua, dan guru, 
bermental tidak baik, maka bagaimana generasi berikutnya 
akan menjadi baik? Guru kencing berdiri, murid kencing 
berlari. Pepatah ini memberi gambaran bagaimana murid, 
generasi muda, melakukan imitasi plus terhadap apa yang 
dicontohkan oleh guru, atau generasi di atasnya. Agamapun 
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mewanti-wanti bahwa seorang pemimpin akan dimintai 
pertangungjawabannya di hari akhir. Ketika kita memilih 
pemimpin yang salah, maka, tunggulah kehancurannya. Bahkan 
Rosulullah, bersabda:”celakalah, celakalah, celakalah, untuk orang 
tua yang berzina, pemimpin yang tidak memegang amanah, dan orang 
miskin yang sombong”. Dapat diartikan bahwa 3 x lipat dosanya 
untuk golongan orang tua, pemimpin, utamanya karena posisi 
mereka dicontoh oleh generasi yang lebih muda dan rakyat yang 
dipimpinnya. Sepantasnya mereka memberikan contoh yang 
baik. Semestinya, apabila kita adalah bangsa yang memiliki 
sikap dan berpegang teguh pada nilai-nilai kearifan lokal yang 
ada,  namun berangsur ditinggalkan, maka kita akan menjadi 
bangsa yang berkarakter positif, memiliki sikap, jati diri, tidak 
mudah terombang-ambing dan akhirnya hanyut terbawa aliran 
negatif sebagai dampak adanya interaksi dari budaya Barat yang 
bersifat sekuler.

Akhirnya, lebih dahulu telur atau ayam tidak lagi penting, 
karena hal itu merupakan sikulasi, berputar, turun temurun. Hal 
yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana mencari solusi atau 
minimal berkontribusi terhadap perbaikan mentalitas bangsa, 
atau membentuk mental (character building) bangsa ini menjadi 
lebih baik dari yang ada saat ini. Pembangunan mental, tentunya 
terkait dan menjadi tangung jawab  bidang pendidikan.

Sementara pengetahuan tentang nilai-nilai dari peris tiwa 
kesejarahan amat dibutuhkan sebagai suatu upaya mengingat-
kan, dan mengasah kembali rasa kesatuan dan persatuan 
berbangsa yang menampakkan gejala kian meluntur dalam 
diri masyarakat kita. Pada tahap berikutnya, diharapkan 
agar pengetahuan tentang jati diri dan identitas bangsa akan 
dapat mempertebal rasa kebangsaan dan patriotisme. Dengan 
demikian, kita akan menjadi generasi yang kuat, memiliki 
sikap, serta kokoh dan tegar,  sehingga tidak mudah terombang-
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ambing oleh kemajuan jaman dengan perubahannya yang amat 
pesat dan melesat saat ini. 

Adanya kesadaran bahwa kemerdekaan yang kita nikmati 
sekarang merupakan hasil perjuangan - berdarah, tanpa 
pamrih, semata demi persatuan dan kesatuan, demi cita-
cita  kemanusiaan yang adil dan beradab - dari para pahlawan 
dan syuhada pendahulu kita, mungkin akan dapat membuat 
masyarakat kita berpikir berpuluh kali, sebelum melakukan hal-
hal yang akan memecah-belah kesatuan dan persatuan bangsa 
ini seperti yang terjadi di beberapa wilayah lain di Indonesia. 
Pada tahap berikut, diharapkan bahwa kesadaran ini akan 
menumbuhkan apresiasi dan rasa syukur atas karuniaNya yang 
diwujudkan dengan hal-hal yang bersifat positif dalam mengisi 
kemerdekaan yang telah diperoleh dengan susah payah ini.

3. Potensi Museum dan Nilai Budaya yang Perlu Diwariskan
a. Potensi Museum

Museum sebagai institusi pendidikan non formal 
yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat, selain harus 
mendukung visi Pendidikan Nasional, tentunya juga 
harus mendukung ketercapaian Visi Provinsi 2008-2013, 
yakni  “Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, 
Dinamis dan Sejahtera” . Sebagai indikator utama capaian 
keberhasilan adalah target Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM) di angka 80 pada Tahun 2013. Untuk mendukung 
pencapaian visi, dirumuskan 5 misi, yakni:  Mewujudkan 
SDM Jabar yang Produktif dan  Berdaya-saing; Meningkatkan 
Pembangunan Ekonomi  Regional Berbasis Potensi Lokal; 
Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur 
Wilayah; Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung 
Lingkungan untuk Pembangunan yang  Berkelanjutan; serta 
Meningkatkan Efektifitas Pemerintah Daerah dan Kualitas 
Demokrasi. 
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Museum sebenarnya memiliki potensi untuk membekali 
generasi muda bangsa dengan mentalitas yang baik, melalui 
penggalian dan pentransformasian nilai-nilai luhur/ kearifan 
lokal (lokal wisdom) yang terdeposit dalam tinggalan budaya 
generasi pendahulu kita. Suatu nilai  yang intangible (tidak 
tersentuh), abstrak, namun sangat bermanfaat untuk 
membentengi bangsa ini dari dampak negatif era globalisasi 
dan kemajuan teknologi saat ini agar tidak mudah terjerumus 
dan terpengaruh terhadap hal-hal negatif yang datang dari 
Barat. Dengan demikian, masyarakat  akan dapat memilih  
serta memilah mana budaya yang dapat diadaptasi dan mana 
yang tidak. 

Ada dua jenis museum yakni umum dan khusus. 
Museum khusus, basanya tentang salah satu disiplin ilmu, 
atau aspek budaya, atau peristiwa sejarah. Sementara 
museum umum memiliki beragam jenis koleksi yang 
diklasifikasikan berdasarkan disiplin ilmu, seperti nampak 
dalam tabel di bawah ini:

Klasifikasi Koleksi di Museum Umum.
Kode Nama Klasifikasi Kriteria Klasifikasi

01
Geologika/
Geografika

Koleksi dari disiplin ilmu  geologi: meliputi 
batuan, mineral, fosil, dan benda bentukan 
alam lainnya (Granit, andesit).

02 Biologika

Koleksi dengan obyek penelitian/dipelajari 
oleh ilmu biologi, diantaranya: tengkorak 
atau rangka manusia, tumbuhan, hewan, 
baik fosil atau bukan.

03 Etnografika
Koleksi dari obyek penelitian antropologi. 
Merupakan benda hasil budaya atau 
menggambarkan identitas suatu etnis.
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04 Arkeologika

Koleksi hasil budaya manusia masa 
lampau yg menjadi kajian ilmu arkeologi. 
Merupakan tinggalan budaya dari 
kurun waktu prasejarah sampai dengan 
masuknya pengaruh Barat. 

05 Historika

Koleksi yg memiliki nilai sejarah dan 
menjadi obyek penelitian ilmu sejarah. 
Meliputi kurun waktu sejak masuknya 
pengaruh barat sampai sekarang (sejarah 
Baru), Pernah digunakan untuk hal yg 
berhubungan dengan suatu peristiwa 
(sejarah),  berkaitan dengan suatu 
organisasi masyarakat (mis: negara, 
kelompok, tokoh, dan lain sebagainya).

06
N u m i s a m a t i k a /
Heraldika

Koleksi mata uang atau alat tukar (token) 
yang sah. Sedang Heraldika adalah setiap 
tanda jasa, lambang, dan tanda pangkat 
resmi (termasuk cap/ stempel).  

07 Filologika

Koleksi yang menjadi obyek penelitian 
ilmu Filologi, berupa naskah kuno yang 
ditulis tangan. Menguraikan sesuatu hal 
atau peristiwa.

08 Keramologika
Koleksi yang dibuat dari bahan tanah liat 
yang dibakar (baked clay) berupa barang 
pecah belah.

09 Seni Rupa
Koleksi yang mengekspresikan 
pengalaman artistik manusia melalui 
obyek-obyek dua atau tiga dimensi.

10 Teknologika
Koleksi yang menggambarkan 
perkembangan teknologi tradisional 
sampai moderen.

Rekomendasi hasil pertemuan para Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan yang diselenggarakan oleh UNESCO pada 
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1970, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 dan 1978, menekankan 
anjuran mempercepat kerjasama antara sekolah dan 
lembaga-lembaga kebudayaan: untuk menghubungkan isi 
kurikulum pengajaran dengan warisan budaya negeri yang 
bersangkutan dan untuk memperluas pemakaian sumber-
sumber pendidikan di museum (Ulla Keding Olofsson, 1979). 
Namun kondisi yang ada di museum saat ini adalah : 

•	 Masih belum berfungsinya museum sebagai lembaga 
pelestarian, pendidikan, penelitian dan rekreasi; . 

•	 Pemanfaatan koleksi museum sebagai sumber ilmu 
pengetahuan masih belum sesuai dengan prinsip-
prinsip pelestarian;

•	  Pemerintah Daerah masih kurang optimal dalam 
melakukan pembinaan museum daerah sebagai 
lembaga pendidikan non-formal

•	 Museum lebih menitik beratkan pada pelestarian 
budaya yang bersifat tangible daripada intangible

•	 Kemampuan SDM museum dalam menjadikan 
museum sebagai sarana pendidikan non-formal masih 
belum memadai

Direktorat Museum, sebagai yang memiliki fungsi 
kebijakan dan pembinaan di bidang permuseuman memiliki 
visi “Terwujudnya museum-museum di Indonesia yang 
mandiri dan dinamis dalam melestarikan nilai-nilai luhur 
budaya serta memajukan kebudayaan dan peradaban 
bangsa”. Untuk mewujudkan visi tersebut, misinya adalah:

•	 Mengembangkan kebijakan di bidang pengelolaan 
dan pengembangan museum;

•	 Mengembangkan fasilitasi untuk meningkatkan 
peran museum sebagai sarana studi, pendidikan, dan 
rekreasi.
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Pengejawantahan dari visi dan misinya dilakukan 
melalui Kebijakan Direktorat Permuseuman (1980) bahwa 
tujuan pendidikan dan kebudayaan adalah dalam rangka 
terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya. Pada tahun 
2005, Kebijakan Direktorat Museum adalah meningkatkan 
kesadaran masyarakat terhadap peran museum sebagai 
lembaga pendidikan non formal dalam rangka ikut secara 
aktif dalam proses mencerdaskan bangsa. Kebijakan 
terkini masih sama dengan tahun 2005 ditambah dengan 
Peningkatan mutu SDM  pengelola museum dalam rangka 
tercapainya museum yang mandiri dan dinamis. Adapun 
strategi pengembangan museum dalam pelestarian kebuda-
yaan, dilakukan dengan: 

•	 Mendorong terwujudnya museum yang mandiri dan 
dinamis dalam melestarikan nilai-nilai luhur budaya 
serta memajukan kebudayaan dan peradaban bangsa; 

•	 Meningkatkan apresiasi masyarakat dan dukungan 
Pemda dalam menjadikan museum sebagai sarana 
pendidikan non-formal

Korelasi antara keberadaan museum dengan tujuan 
pendidikan dalam Sidiknas nampak sangat erat. Tujuan 
pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI 
Tahun 1945 adalah untuk mengembangkan potensi peserta 
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, 
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara 
yang demokratis serta bertanggungjawab.  

b. Nilai Budaya yang Perlu diwariskan
Tidak semua nilai-nilai budaya harus diwariskan, 

karena ada beberapa yang sudah tidak relevan lagi dengan 
kondisi masa kini, atau sebenarnya bukan tidak relevan. 
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Akan tetapi yang terjadi adalah, adanya degradasi makna 
dari filosofi budaya yang sebenarnya bersifat positif, karena 
pengaruh perkembangan jaman menjadi dimaknai negatif. 
Analoginya, yang terjadi pada pemaknaan Pancasila di 
masa Orde Baru, yang disalahgunakan sebagai alat untuk 
melegitimasi dan mengekalkan kekuasaan pemerintahan 
Orde Baru. Untuk nilai-nilai yang seperti itu, tentunya 
harus digali kembali kebenarannya, direvitalisasi, dan 
direinterpretasi untuk mengembalikan dan menampilkan 
makna positif yang sesungguhnya. Adapun nilai-nilai yang 
mestinya dijaga kelestarian dan diwariskan ke generasi 
berikutnya, di antaranya adalah nilai-nilai budaya, karena 
nilai-nilai budaya: 

	Dalam tradisi terdapat asas dan sumber tunggal yang 
merupakan jantung hidupnya suatu kebudayaan, 
yaitu pengetahuan tentang hak hidup untuk 
menghargai yang ada di luar diri menjadi satu hak 
hidup untuk dirinya;

	Orang yang berbudaya artinya telah menjadi 
bijaksana, atau sudah mampu menempatkan diri di 
tengah masyarakatnya;

	Orang sudah berbudaya apabila dalam pergaulannya 
mampu menunjukkan tata cara yang patut, berbicara 
dengan kata yang tepat, dan menghormati hierarki 
sosial yang ada atau dengan kata lain orang seperti ini 
telah melakukan transformasi diri dari pandangan 
hidup kebudayaannya;

	Ungkapan untuk menunjukkan pentingnya 
keluruhan budi dalam hidup sering dimanifestasikan 
pula dalam bentuk karya sastra sebagai media dalam 
menyampaikan ajaran tentang pentingnya kesejatian 
hidup.
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Sistem nilai budaya  merupakan tingkat paling tinggi  
dan paling abstrak dari adat istiadat . Karena nilai budaya 
merupakan konsep mengenai apa yang hidup dalam 
alam pikiran sebagian besar dari warga suatu masyarakat 
mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga dan 
penting dalam hidup, sehingga dapat berfungsi sebagai 
suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada 
kehidupan warga masyarakat tadi. Bersifat umum, lingkup 
luas, tidak kongkret, sehingga berada dalam ranah emosional 
dari alam jiwa para individu yang menjadi warga dari 
kebudayaan bersangkutan, berakar dalam alam jiwa mereka. 

Sejumlah nilai budaya berkaitan hingga membentuk 
sistem sebagai pedoman dari konsep-konsep ideal dalam 
kebudayaan yang memberikan dorongan kuat terhadap 
arah kehidupan warga masyarakatnya. Ada lima masalah 
dasar dan universal dalam kehidupan manusia dalam 
sistem nilai budaya : Hakekat hidup, hakekat karya, hakekat 
dari kedudukan manusia dalam ruang waktu, hakekat dari 
hubungan manusia dengan alam sekitarnya, hakekat dari 
hubungan manusia dengan sesamanya.

Nilai-nilai budaya (http://id.wikipedia.org/wiki/
Nilai-nilai_budaya) merupakan nilai- nilai yang disepakati 
dan tertanam dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi, 
lingkungan masyarakat, yang mengakar pada suatu 
kebiasaan, kepercayaan (believe), simbol-simbol, dengan 
karakteristik tertentu yang dapat dibedakan satu dan lainnya 
sebagai acuan prilaku dan tanggapan atas apa yang akan 
terjadi atau sedang terjadi.Nilai-nilai budaya akan tampak 
pada simbol-simbol, slogan, motto, visi misi, atau sesuatu 
yang nampak sebagai acuan pokok moto suatu lingkungan 
atau organisasi. Ada tiga hal yang terkait dengan nilai-nilai 
budaya ini yaitu :
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•	 Simbol-simbol, slogan atau yang lainnya yang 
kelihatan kasat mata (jelas) 

•	 Sikap, tindak laku, gerak gerik yang muncul akibat 
slogan, moto tersebut 

•	 Kepercayaan yang tertanam (believe system) yang 
mengakar dan menjadi kerangka acuan dalam 
bertindak dan berperilaku (tidak terlihat). 

Contoh nilai budaya dalam Naskah  Sunda Kuno di 
museum yang layak untuk diwariskan adalah naskah  “ 
Sanghyang Siksakanda ng Karesian” yang berangka Tahun 
1518 Masehi. Naskah yang diterjemahkan oleh Atja dan Saleh 
Danasasmita adalah naskah yang luar biasa, berisi nilai-
nilai luhur yang sangat tinggi tentang ajaran dan falsafah 
kehidupan yang ditaati oleh segenap golongan masyarakat 
sunda masa lalu. Salah satunya di katakan bahwa jangan 
salah mencari tempat bertanya. 

Bila ingin tau tantang taman yang jernih, telaga berair 
sejuk, tanyalah angsa
Bila ingin tau isi laut, tanyalah ikan
Bila ingin tau isi hutan, tanyalah gajah
Ingin tau tentang harum dan manisnya bunga, tanyalah 
kumbang
Bila ingin tau semua cerita, tanyalah dalang, dan 
seterusnya.

Artinya, bertanyalah pada ahlinya. Dalam konteks 
kekinian dapat diartikan tempatkanlah orang sesuai dengan 
tanggungjawab dan keahliannya “right man in the right place”. 
Selain itu, profesonalisme dalam bidang pekerjaan adalah 
“jam terbang”. Semakin lama ditempatkan akan semakin ahli 
seseorang, terutama dalam bidang teknis. Masa prasejarah 
begitu panjang, namun kemajuan pesat ada pada masa 
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akhir prasejarah, yang disebut dengan masa perundagian. 
Mengapa? Dari tinggalan arkeologis yang ada, pada masa 
tersebut mulai dikenal adanya keahlian dalam bidang 
–bidang tertentu. Artinya profesionalisme dalam salah satu 
bidang pekerjaan dimulai pada masa itu, dan kemungkinan 
besar hal ini yang membuat mereka maju dengan pesat. Kini, 
pada abad 21, abad yang kemajuannya serba pesat melesat, 
kita menempatkan seseorang dalam bidang pekerjaan asal-
asalan tanpa pertimbangan yang telah dilakukan nenek 
moyang kita berabad-abad lalu? Bagaimana kita mau maju?

Contoh lain mengenai kearifan lokal dalam hal kesadaran 
sejarah termuat dalam  Amanat Galunggung  (Naskah yang 
ditulis sekitar abad ke 16 M), berbunyi: ” 

Hana nguni hana mangke, tan hana nguni tan hana 
mangke, aya ma baheula aya tu ayeuna, henteu 
ma baheula henteu tu ayeuna, 
hana tunggak hana watang, hana ma tunggulna, aya tu 
cantangna ”
 (Ada dahulu ada sekarang,bila tidak ada dahulu tak akan 
ada sekarang, karena ada masa silam, maka ada masa kini, 
bila tiada masa silam tak akan ada masa kini, ada tonggak 
tentu ada batang, bila tidak ada tongggak tidak akan ada 
batangnya).  Dalam Al Qur’an (QS 59:18) juga disebutkan 
tentang pentingnya sejarah bagi kehidupan manusia: 
“Perhatikan sejarah untuk hari esokmu”(Wal Thandur 
Nafsun ma Qaddamat Li Ghad ).

4. Proses Pewarisan Nilai Budaya
Warisan budaya yang terdapat di museum bersifat tangible 

(koleksi), dapat disentuh, terdiri atas berbagai jenis koleksi yang 
dimiliki oleh museum (baik umum dan khusus) dan  bersifat 
intangible, abstrak, tidak dapat disentuh, kadang disebut sebagai 
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pusaka tak benda, (tradisi) atau nilai-nilai yang terkandung di 
dalam benda-benda yang bersifat tangible.

Tujuan pendidikan nasional Indonesia ditujukan 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 
(SISDIKNAS pasal 1 dan 2). Oleh karena itu, maka pendidikan 
nasional Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Nega ra Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada 
nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap 
terhadap tuntutan zaman.

Tentu caranya adalah dengan membuat atau menciptakan 
pembelajaran budaya dan sejarah yang menarik, tidak mem-
bosankan dan kontekstual, berorientasi kepada pembekalan diri 
dalam menghadapi masa kini dengan menggali sumber-sumber 
pembelajaran sejarah lain yang atraktif dan inovatif. Seperti 
memanfaatkan potensi yang ada di museum, menggali makna 
dan menanamkan nilai-nilai melalui pembelajaran sejarah.

Di penghujung abad ke 20, pendidikan tetap menjadi pokok 
keprihatinan yang utama. Bagaimana para pendidik, lembaga 
pendidikan, dan siapapun yang memiliki keprihatinan dalam 
bidang pendidikan harus menyikapi persoalan kemajemukan 
di negara ini.  Pendidikan sebagai bekal bagi anak-anak kita di 
masa depan yang seperti apakah yang harus diperjuangkan agar 
mereka mampu dan mau menghadapi arus globalisasi yang 
telah merembes masuk dalam setiap lini kehidupan masyarakat 
kita?  Bagaimana kurikulum dan KBM dapat membantu proses 
pemekaran pribadi anak didik sehingga tidak kehilangan 
identitasnya di tengah masyarakat global?

Visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem 
pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa 
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untuk memberdayakan semua Warga Negara Indonesia 
berkembang sebagai manusia yang berkualitas sehingga mampu 
dan proaktif menjawab tantangan jaman yyang selalu berubah.

Berdasarkan pada visi dan misi tersebut, maka Pendidikan 
Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dalam 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 
untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha 
Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 
dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab. Strategi yang dianut dalam pembaruan sistem 
Pendidikan Nasional, meliputi:

a. Pelaksanaan pendidikan agama serta ahlak mulia;
b. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis 

kompetensi;
c. Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
d. Evaluasi, akreditasi, dan sertivikasi pendidikan yang 

memberdayakan;
e. Peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga 

kependidikan;
f. Penyediaan sarana belajar yang mendidik;
g. Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip 

pemerataan dan berkeadilan;
h. Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata;
i. Pelaksanaan wajib belajar;
j. Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;
k. Pemberdayaan peran masyarakat;
l. Pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat;
1. Pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan 

nasional
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Dengan strategi ini diharapkan visi,misi, dan tujuan 
pendidikan nasional dapat terwujud secara efektif dengan 
melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam penyelenggaraan 
pendidikan.

Sampai saat ini persoalan pendidikan yang dihadapi bangsa 
Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap 
jenjang  dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar 
dan menengah. Beragam upaya telah dan terus dilakukan. 
Mulai dari berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas 
guru, menyempurnakan kurikulum secara periodik, perbaikan 
sarana dan prasarana pendidikan, sampai dengan peningkatan 
mutu manajemen sekolah. Namun indikator ke arah mutu 
pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. 
Pada sisi lain, upaya peningkatan kualitas pendidikan ditempuh 
dalam rangka mengantisipasi berbagai perubahan dan tuntutan 
kebutuhan masa depan yang akan dihadapi siswa sebagai 
warganegara agar mereka mampu berpikir global dan bertindak 
sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal (think globally but 
act locally), mengingat dunia telah menjadi ”kampung global” 
(McLuhan, 1969; Kniep, 1989; Mansur,2007).

Diana Nomida Musnir (2006) mengemukakan wacana 
pendidikan lama dan baru. Bagaimana dalam pendidikan 
lama disadari atau tidak disadari orang dididik dalam berpikir, 
bersikap, berbuat menjadi robot /KKN dan dalam wacana 
pendidikan baru diupayakan agar orang dididik  agar berpikir, 
bersikap, dan berbuat cerdas, arif/taqwa dan terampil. Hal ini 
yang kemudian dituangkan dalam Kurikulum Pendidikan 
Nasional (KPN). Bahwa dalam suplemen KPN harus ada 
keseimbangan antara muatan yang bersifat pendidikan ilmu 
pengetahuan, teknologi dan dan keterampilan, dan pendidikan 
nilai yang mengisi kepribadian manusia.  

Sidiknas adalah keseluruhan komponen pendidikan yang 
saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan 
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nasional.  Kita sebagai bangsa, dan generasi yang bergelut di 
bidang pendidikan wajib bertanggung jawab terhadap kondisi 
tersebut di atas. Lalu bagaimana kita dapat mengeliminir 
kenakalan remaja tersebut? Pendidikan anak tidak dapat 
sepenuhnya diserahkan menjadi tanggung jawab pendidikan 
formal disekolah. Ini disebabkan karena waktu pendidikan yang 
terbatas, selebihnya anak berada di rumah dan lingkungannya. 
Karenanya, baik buruknya anak juga tergantung pada 
pendidikan orang tua dan lingkungannya, serta dan bagaimana 
memanfaatkan pendidikan informal  dan non formal di luar 
sekolah. 

Museum sebagai pendidikan non formal potensial 
membangun suasana belajar dalam masyarakat. Di antara 
sumber-sumber budaya paling penting dalam masyarakat, 
museum memungkinkan pendekatan terhadap cara belajar 
dengan metode antardisiplin. Sesungguhnya museum 
merupakan laboratorium bagi para guru dan para petugas 
museum dan membentuk generasi muda ikut mengalami 
kembali tahap-tahap penting dalam sejarah masa lampau. 
Melalui museum, siswa mampu memperdalam pengetahuan 
budaya dan warisan bangsanya sendiri, yang pada gilirannya 
dapat memperteguh jatidiri budaya mereka. Museum dapat 
dijadikan salah satu media pendidikan dan sumber belajar 
dalam rangka ikut berpartisipasi aktif untuk pencapaian tujuan 
belajar baik dari sisi kognitif (pengetahuan), afektif (nilai dan 
sikap), serta psikomotorik (ketrampilan). 

Museum memiliki sumber daya untuk pendidikan, 
pengajaran  dan pewarisan nilai melalui obyek (koleksi) 
dapat diperoleh pengalaman otentik, merangsang keinginan 
belajar, melibatkan semua indera dan pengalaman emosi. 
Melalui museum juga dapat memperkuat dan memperluas apa 
yang diajarkan di kelas melalui peragaan atau demonstrasi. 
Museum menggunakan pameran sebagai alat pendidikan 
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dan penggunaan sumber daya museum lainnya. Arena lain 
di museum dapat digunakan sebagai suatu tempat khusus 
untuk peristiwa-peristiwa yang bersifat pendidikan. Untuk 
memperoleh hasil pembelajaran dalam proses pewarisan nilai 
budaya dan kesejarahan yang efektif, perlu adanya koordinasi 
dengan kurikulum sekolah dan penyiapan untuk kunjungan 
sekolah dan kelanjutannya.

Meski sebagai tempat menyimpan benda sejarah dan 
purbakala, museum merupakan sarana mengembangkan 
budaya dan peradaban manusia. Webster’s New Collegiate 
Dictionary (1981:752) mendefinisikan museum sebagai lembaga 
yang mengabdikan diri pada perolehan, pemeliharaan, 
penelitian, dan pameran benda-benda yang memiliki nilai 
atau daya tarik abadi. Lebih jauh lagi, museum merupakan 
institusi permanent nirlaba yang berfungsi memberikan 
layanan dan pengembangan secara terbuka kepada masyarakat, 
memperoleh, merawat, menghubungkan dan memamerkan 
benda-benda sebagai bukti dari manusia dan lingkungannya 
untuk tujuan pendidikan, penelitian dan  hiburan (ICOM, 2001). 
Para ahli kebudayaan meletakkan museum selain sebagai bagian 
dari pranata sosial, juga sebagai wahana untuk memberikan 
gambaran dan mendidik perkembangan alam dan budaya 
manusia kepada komunitas dan publik.

Menurut International Council of Museum (ICOM), museum 
pada dasarnya memiliki fungsi sebagai:

a. pengumpulan dan pengamanan warisan alam dan 
budaya

b. penyimpanan dokumentasi dan penelitian ilmiah
c. konservasi dan preservasi
d. penyebaran dan pemerataan ilmu untuk umum
e. pengenalan dan penghayatan kesenian
f. pengenalan budaya antar daerah dan bangsa
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g. visualisasi alam dan budaya
h. cermin pertumbuhan peradaban umat manusia
i. pembangkit rasa bertakwa dan bersukur pada Tuhan 

Yang Maha Esa

Sebagai organisasi budaya, tentunya museum memiliki 
informasi yang besar dan sangat beragam yang secara umum 
dapat dikelompokkan ke dalam tiga  kategori informasi yang 
meliputi informasi koleksi, informasi museologi, dan informasi 
bisnis. Hingga Di banyak museum, data dan dokumen ini dilihat 
sebagai bahan informasi yang memiliki ciri berlainan, disimpan 
dalam tempat yang berbeda termasuk basis data, situs web, 
laporan, pustaka dan arsip, serta dikelola oleh masing-masing 
petugas. Idealnya museum memiliki fasilitas seperti, ruang baca, 
auditorium untuk kuliah umum dan tempat seminar, ruang 
luas untuk pameran serta fasilitas kamar kecil, kafetaria, dan 
telepon umum. Di samping itu, museum harus menjadi arena 
penyajian atau pameran ilmu pengetahuan sejarah dan budaya 
serta tempat yang sangat menarik dan mudah terakses oleh 
pengunjung yang selama ini tidak pernah mengetahui peran 
museum. Misalnya dalam penyajian koleksi (display), museum 
harus mampu menata benda-benda koleksi sedemikian menarik 
melalui efek teknologi informasi, tata warna dan cahaya yang 
artistik dan informatif, sehingga menggugah kesan dan wawasan 
serta membangkitkan imaginasi dari para pengunjung. Sekali 
lagi sebagai jendela ilmu pengetahuan, sejarah dan budaya, 
institusi museum memiliki kompleksitas hubungan dengan 
keanekaragaman data dan informasi yang harus dikelola sebagai 
asset untuk kepentingan stakeholder yang mencakup karyawan 
dan volunteer, pengunjung, pelajar, peneliti, dan ilmuwan baik 
dalam sekala regional, nasional maupun internasional.

Dalam kenyataannya kualitas, keakurasian dan efisiensi 
dari SDM museum dalam mengelola koleksi, mempersiapkan 
pameran, menyelenggarakan penelitian ilmu pengetahuan 
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sejarah dan budaya, memandu publik/pengunjung, dan 
melaksanakan dukungan layanan administartif, sebenarnya 
tergantung kemampuan mereka mengakses informasi pada 
waktu dan format yang tepat. Hal ini harus menjadi perhatian 
karena pada saat yang sama, para komunitas pengunjung, 
publik, komunitas pelajar percaya terhadap informasi yang 
menghubungkannya dengan ilmu pengetahuan, sejarah dan 
budaya mereka.

C. Kesimpulan
1. Pendidikan dilakukan melalui jalur-jalur formal, informal, 

dan nonformal. Salah satu institusi pendidikan non 
formal adalah museum. Melalui museum,  pendidikan di 
ranah afektif yang jarang memperoleh porsi semestinya 
di lembaga pendidikan formal dapat dipenuhi. Salah 
satunya adalah wilayah afektif dalam nilai-nilai budaya 
dan sejarah.

2. Tugas pendidikan bukanlah semata tanggungjawab 
institusi pendidikan, namun tanggungjawab kita bersama 
sebagai warga negara. Pendidikan dan pewarisan nilai 
bertujuan meningkatkan pengetahuan, menanamkan 
kesadaran, memberikan keterampilan, dan membangun 
karakter,  serta merubah tingkah laku menjadi lebih baik. 

3. Keberadaan museum sangat penting tidak hanya dalam 
hal penanaman nilai-nilai dalam membentuk jati diri dan 
integritas bangsa; pendidikan dan pengembangan ilmu 
pengetahuan; namun juga perekonomian dalam bentuk 
pariwisata dan perdagangan. 
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