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PENGANTAR REDAKSI 

 

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT  yang telah melimpahkan karunia-Nya, 

sehingga Jurnal Studi Pendidikan Islam “Al-Furqan” Volume I Nomor 1 Tahun 2012 

dapat hadir untuk pertama kali di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-

Amin Dompu.  

Jurnal yang ada di tangan para pembaca  merupakan Jurnal terbitan perdana yang 

dilakukan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Almin Dompu). Jurnal tersebut 

merupakan arena atau ruang bagi pengungkapan gagasan sekaligus pertemuan 

pemikiran dan ide-ide kreatif dari berbagai disiplin ilmu lebih khusus lagi berkaitan 

dengan masalah-masalah pendidikan Islam yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi 

Agama Islam (STAI) Al-Amin Dompu dan para pecinta ilmu pada umumnya. Sehingga 

keberdaaan Jurnal tersebut memberikan harapan dalam menampung pemikiran para 

teoritisi maupun praktisi dari berbagai bidang keilmuan dan bersifat kompilatif. 

Tulisan yang tampil dalam volume perdana ini dibuka dengan perbincangan seputar 

masalah Tantangan Pemberdayaan Madrasah di Era Otonomi di Kabupaten Dompu. 

Selanjutnya, dipaparkan gagasan mengenai Pengembangan Kurikulum Jurusan 

Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam Upaya Mencetak Guru Agama Profesional 

(sebuah analisis deskriptif dalam konteks UUGD) pada tulisan ini memiliki kaitan erat 

dengan tulisan pembuka dimana berbagai tantangan dihadapi madrasah yang salah 

satunya kurikulum yang disesuaikan dengan semangat otonomi daerah. Maka untuk 

mengembangkan kurikulum dibutuhkan guru professional, kemudian tulisan berikutnya 

dipaparkan upaya yang dilakukan untuk peningkatan mutu guru dengan segala 

problematika yang dihadapi. 

Selain paparan mengenai pemberdayaan madrasah, pengembangan kuriklum dan 

peningkatan mutu guru, dalam jurnal ini dipaparkan hal-hal yang  berkaitan dengan 

model pendidikan yang saat ini menjadi pusat perhatian dan wacana semua komponen 

bangsa yaitu pendidikan multikultural yang diharapkan bisa menyatukan keberagaman 
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sebagai manifestasi dari kehidupan berbangsa, bernegara dan masyarakat yang memiliki 

keberagaman misalnya keragaman agama, budaya, etnik, ras dan lain-lain. Tulisan 

tersebut menyoroti pola implementasi dan pengembangan pendidikan multikultural 

sebagai model pendidikan yang diharapkan dapat meminimalisir konflik horinsontal di 

masyarakat melalui penanaman nilai-nilai perbedaan dan keragaman pada peserta didik 

di sekolah.  

Pada tulisan terakhir diuraikan masalah yang berkaitan dengan masalah filsafat 

pendidikan yang merupakan landasan filofofis pendidikan agar tujuan pendidikan 

menghasilkan manusia cerdas (being smart) dan manusia baik (being good). Uraian 

pemikiran tersebut lebih difokuskan pada filsafat Progressivisme dan filsafat Idealisme 

serta implementasinya dalam pendidikan (Kontribusi terhadap pendidikan sekarang) 

sehingga segala proses pelaksanaan pendidikan memiliki dasar filosofi yang kuat.  

Dengan demikiran rangkaian berbagai tulisan dalam Jurnal ini memiliki hubungan satu 

sama lain yang saling menguatkan dan mendukung dalam rangka membangun 

pendidikan yang baik  dengan memadukan antara dimensi teoritis  (konsep dan landasan 

filosofisnya) dengan dimensi praktis. 

Akhirnya, redaksi mengucapkan terima kasih kepada para penulis yang telah 

menyumbangkan gagasan dan pemikirannya. Semoga gagasan dan pemikiran yang 

dituangkan dalam Jurnal Studi Pendidikan Islam “Al-Furqan” volume ini dapat 

membangun dialog yang lebih dalam dan dapat dijadikan rujukan dalam mengatasi 

persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat khususnya persoalan pendidikan.  

Demikianlah para pembaca mata rantai tulisan  yang ada dalam penerbitan perdana 

Jurnal Studi Pendidikan Islam “Al-Furqan” volume pertama Nomor satu tahun 2012 ini. 

Semoga keberadaan jurnal dapat membangun gagasan, ide dan pemikiran-pemikiran 

baru tentang pendidikan dan agama yang akan diterbitkan pada volume berikutnya. 

Selamat membaca 

Salam Redaksi 
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TANTANGAN PEMBERDAYAAN MADRASAH  

DALAM ERA OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN DOMPU 

 

Ilyas Yasin
1
  

 

 

 

Abstrak: Kendati secara historis dan formal madrasah telah diakui keberadaannya, 

namun hingga kini madrasah masih menghadapi sejumlah problem. Dalam 

era otonomi daerah dewasa ini, kondisi madrasah tersebut semakin 

problematik lantaran interpretasi yang beragam atas UU No. 32/2004 

tentang Pemerintahan Daerah. Di kabupaten Dompu, meski jumlah maupun 

partisipasi madrasah cukup signifikan bagi peningkatan mutu SDM di 

daerah, namun Pemerintah daerah belum menjadikan atau melirik 

madrasah sebagai sokoguru bagi peningkatan mutu SDM di daerah. Hal itu 

baik disebabkan oleh berbagai keterbatasan yang ada pada madrasah itu 

sendiri maupun beban kemiskinan ekonomi yang dihadapi Pemda. Oleh 

karena itu, ke depan diperlukan kolabarasi berbagai pihak untuk 

memberdayakan madrasah yang ada maupun untuk meningkatkan mutu 

SDM di daerah.      

 

Kata Kunci: Madrasah, Pemberdayaan, Otonomi Daerah. 

 

 

 

 

A. Pendahuluan 
 

 

         Madrasah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang tumbuh dalam alam 

pendidikan nasional.  Dilihat dari beberapa aspek, madrasah memiliki corak yang khas 

dan unik dibandingkan pendidikan lainnya. Madrasah merupakan hasil akumulasi dari 

proses transformasi pendidikan yang cukup panjang dan karenanya memiliki ciri 

berbeda dari pendidikan umum (sekolah) maupun pendidikan keagamaan (pesantren) 

sekaligus merangkum kedua sistem pendidikan tersebut. Kendati ”madrasah” berarti 

”sekolah” dan pola organisasinya juga sama dengan sekolah, tapi materi maupun 

muatan nilai-nilainya berbeda dengan sekolah umum karena ia merefleksikan semangat 

keagamaan (dakwah Islam). Sebaliknya, madrasah juga berbeda dengan pesantren yang 

                                                 
1
 STAI Al-Amin Dompu, Jln. Lintas Wawonduru No. 2 Dompu NTB. Email: Ilyasdompu73@yahoo. 

co.id 
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lebih indigineous (asli) Indonesia bahkan bercorak Jawa, karena madrasah tidak hanya 

mengajarkan pendidikan keagamaan tapi juga materi umum.  

         Kekhasan corak madrasah tersebut tampaknya terkait dengan pengertian 

pendidikan Islam. Soejoeti menjelaskan bahwa terdapat tiga pengertian ”pendidikan 

Islam”. Pertama, jenis pendidikan yang pendirian dan penyelenggaraannya didorong 

oleh hasrat dan semangat cita-cita untuk mengejewantahkan nilai-nilai Islam baik yang 

tercermin dalam nama lembaganya maupun dalam kegiatan-kegiatan yang 

diselenggarakannya. Dalam konteks ini kata Islam ditempatkan sebagai sumber nilai 

yang akan diwujudkan dalam seluruh kegiatan pendidikannya. Kedua, jenis pendidikan 

yang memberikan perhatian dan sekaligus menjadikan ajaran Islam sebagai 

pengetahuan untuk program studi yang diselenggarakannya. Di sini kata Islam 

ditempatkan sebagai bidang studi, sebagai ilmu dan diperlakukan seperti ilmu yang lain. 

Ketiga, jenis pendidikan yang mencakup kedua pengertian itu. Dalam hal ini, Islam 

ditempatkan sebagai sumber nilai dan sebagai bidang studi yang ditawarkan melalui 

program studi yang diselenggarakannya.
2
  

         Dilihat dari ketiga pengertian tersebut maka madrasah termasuk kategori ketiga 

dan ditambah pendidikan umum. Karena itu, dalam UU No 2/1989 maupun UU No 

20/2003 madrasah (MI, MTs, dan MA) dikategorikan sebagai ”sekolah umum berciri 

khas keagamaan  (Islam)”, suatu istilah yang dinilai banyak kalangan cukup simpatik 

sekaligus pengakuan sehingga madrasah menjadi bagian dari seluruh sistem pendidikan 

nasional. Dalam pandangan Fadjar istilah tersebut  tidak saja simpatik tapi juga sudah 

tepat karena secara kultural bangunan peradaban suatu bangsa bisa sangat kuat 

manakala bertumpu pada akar dan kesinambungan budaya. Pandangan keseharian, baik 

dari aspek budaya maupun pandangan ilmiah membenarkan kenyataan bahwa madrasah 

merupakan bagian dari tradisi pendidikan yang hidup di Indonesia.
3
   

          Dilihat dari jenisnya di Indonesia terdapat tiga bentuk madrasah yaitu, pertama, 

madrasah yang memasukkan materi pelajaran umum dalam kurikulumnya, kedua, 

madrasah diniyyah yang hanya mengajarkan bahasa Arab dan matapelajaran keislaman, 

dan ketiga, pesantren, yang menggabungkan kedua bentuk madrasah di atas tetapi 

                                                 
2
 A. Malik Fadjar, (1998). Visi Pembaruan Pendidikan Islam. Jakarta: LP3NI, hlm 3.  

3
 Ibid., hlm. 109. 
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diasramakan dan dibawah pimpinan seorang kyai.
4
 Kendati di dunia Islam istilah 

”madrasah” sudah dikenal sejak abad ke-11 dan 12 masehi, tapi di Indonesia baru 

populer  pada awal ke-20 bersamaan dengan munculnya berbagai gerakan pembaruan 

keagamaan terutama di Sumatera Barat. Berbeda dengan madrasah pada  masa klasik  

Islam yang lebih menampilkan gejala urban, hanya bergerak  pada jenjang pendidikan 

tinggi, memfokuskan materinya pada pelajaran keislaman (seperti fikih, tafsir, Al-quran, 

Hadis), serta didukung penuh penguasa, madrasah di Indonesia lebih bercorak populis, 

didirikan atas kepedulian tokoh masyarakat/ormas Islam, dan berada pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah.  

Selain itu, perbedaan madrasah dengan lembaga lainnya (sekolah, pesantren, 

maupun madrasah klasik Islam) adalah menyangkut tujuan pendiriannya di mana 

madrasah didirikan  merangkum beberapa tujuan sekaligus yaitu (1) untuk 

mentransmisikan nilai-nilai Islam, (2) untuk memenuhi kebutuhan modernisasi 

pendidikan, (3) sebagai respon dalam menghadapi kolonialisme dan Kristen, dan (4) 

mencegah memudarnya semangat keagamaan penduduk  akibat meluasnya lembaga 

pendidikan Belanda.
5
  Dengan demikian, madrasah merupakan hasil sintesis antara 

sistem pendidikan tradisional-keagamaan (pesantren) dan pendidikan umum-sekuler 

(sekolah umum). Dalam perkembangannya, sebagai lembaga pendidikan swadaya 

madrasah menampung aspirasi sosial-budaya-agama masyarakat yang tinggal di 

wilayah pedesaan. Dan kini madrasah dipahami sebagai lembaga pendidikan Islam yang 

berada di bawah sistem pendidikan nasional dan berada di bawah pembinaan 

Departemen Agama.
6
   

 

 

 

 

                                                 
4
“Education in Indonesia: Managing the Transition to Decentralization” (2004). Education Sector 

Review, Volume 1, Revised, February, hlm. 91. 

 
5
Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Depag. (1999/2000). Sejarah 

Madrasah:Pertumbuhan, Dinamika, dan Perkembangan di Indonesia.  Edisi Revisi. Jakarta: Depag, 

hlm. 5.  
6
 Ibid., hlm. 8. 
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B. Madrasah Sebagai Kekuatan Budaya 

 

 Di Indonesia keberadaan lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti  madrasah 

sesungguhnya telah berlangsung cukup lama, bahkan hampir sama tuanya dengan 

kedatangan dan penyebaran Islam itu sendiri.  Karena itu, secara faktual  keberadaan 

madrasah telah menjadi “realitas sosial” yang hidup dan membentuk “entitas budaya” 

tersendiri.  Hal itu dapat dilihat dalam sejarah dimana  madrasah telah memberikan 

kontribusi cukup besar terhadap usaha pencerdasan dan pembangunan bangsa Indonesia 

baik sejak zaman prakemerdekaan hingga sekarang. Realitas  madrasah juga 

merefleksikan kuatnya kemandirian masyarakat sebagaimana terlihat dari fakta bahwa 

sebagian besar diantaranya adalah milik masyarakat atau berstatus swasta.  

         Menurut Fadjar, sekitar 96 persen madrasah adalah milik swasta. Sebagai 

gambaran, pada tahun 1971 dari tiga jenjang pendidikan madrasah yang ada yaitu MI, 

MTs, MA ditambah dengan Pendidikan Guru Agama (PGA) 4 tahun dan PGA 6 tahun, 

dari total 19.466 madrasah, 18.636 diantaranya adalah milik swasta.
7
  Pada 1980 jumlah 

madrasah negeri mencapai 1.235 buah dengan jumlah murid 280.149 orang, sedangkan 

madrasah swasta berjumlah 28.888 buah dengan jumlah murid 6.362.156 orang.
8
  Pada 

1998/1999 jumlah MI meningkat pesat mencapai 23.298 atau menyumbang 13,34%  

dari total SD, sedangkan MTs berjumlah 9.860 atau 32,43% dari total SLTP. Dilihat 

dari daya tampung siswa, pada 1999/2000 MI menyerap 2.894.128 anak (10,5%) dari 

seluruh anak usia sekolah dasar yang mencapai 28.561.706, sedangkan jenjang MTs 

menyerap 1.823.135 murid (12,9%) dari total murid SMP 9.419.521 orang.
9
   

         Pada periode 2003-2006 meski Angka Partisipasi Kasar (APK) MI terhadap APK 

SD agak turun dari 10,40% menjadi 9,87%, namun pada tingkat MTs menunjang 

kenaikan APK tingkat SMP dari 17,58% menjadi 19,63% dan APK MA ikut menunjang 

kenaikan APK tingkat SMA/K dari 9,94% menjadi 10,30%.
10

 Madrasah juga 

                                                 
7
 Fadjar, op. cit., hlm. 119. 

8
 Deliar Noer. (1983). Administrasi Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali, hlm. 64-65. 

9
 Wahid, A.(2002). “Manajemen Berbasis Madrasah: Ikhtiar Menuju Madrasah yang Mandiri” dalam SM 

Ismail dkk (ed.). Dinamika Pesantren dan Madrasah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 267-268. 
10

Zainal Ahmad, (2008). “Analisis Tingkat Partisipasi Pendidikan Siswa Madrasah” 

pendis.depag.go.id/file/dokumen/analisis200801.pdf 

 



“Al-Furqan” Jurnal : Studi Pendidikan Islam    ISSN : 2252-3812 

  Vol. I  No. 1 Th. 2012               ISSN : 2252-3812 

5 

 

menampung 11% siswa tingkat SD, 21% tingkat SMP dan 13% tingkat SMA. Jumlah 

siswa di madrasah mencapai 5,7 juta anak, setengah diantaranya dari keluarga petani. 

Diperkirakan 70% madrasah di kabupaten/kota menampung sekitar 4-20% siswa dari 

tingkat SD-SMA. Pertumbuhan madrasah juga meningkat yakni MI mencapai 2,5%, 

MTs 3,2% dan MA 9,4% pertahun. Meski tidak merata tapi di beberapa daerah/provinsi 

tertentu pertumbuhan madrasah bahkan mencapai 15% pertahun. Menurut data 

Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2007,  jumlah MI mencapai 23.517 buah (93% 

adalah swasta), MTs sebanyak 12.054 (90 swasta), dan MA sebanyak 4.687 (86 swasta). 

Penelitian Kemenag dan Asian Development Bank (ADB) tahun 2003 juga menemukan 

fakta bahwa (1) madrasah di Indonesia adalah unik, (2) memberikan kontribusi yang 

signifikan terhadap sistem pendidikan nasional, (3) hasil pendidikannya hampir sama 

dengan sekolah umum, (4) dikelola secara mandiri dan berbasis sekolah/masyarakat 

dengan anggaran yang lebih rendah, dan (5) mempunyai potensi untuk dikembangkan.   

 

C. Problem Madrasah Dalam Era Otda 

 

 Dengan demikian, secara kelembagaan maupun sumberdaya madrasah 

sebenarnya merupakan aset potensial dalam memajukan pendidikan nasional. Ki 

Supriyoko  menyatakan bahwa ”salah satu kekeliruan kebijakan pendidikan yang 

berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap rendahnya kinerja pendidikan 

(educational performance) Indonesia adalah kurang diperhitungkannya madrasah dalam 

sistem pendidikan nasional”.
11

  Dengan jumlahnya yang besar serta persebarannya 

hingga ke pelosok-pelosok, maka madrasah memberi kontribusi signifikan terutama 

terhadap angka melek-huruf (literacy). Karena itu, dilihat dari aspek sejarah maupun 

perannya maka  madrasah pun diakui telah menjadi bagian dari sistem pendidikan 

nasional. Dalam UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas dijelaskan bahwa  madrasah 

berada dalam posisi sejajar dalam sistem pendidikan nasional. Namun demikian, meski 

secara formal maupun historis diakui keberadaannya namun keberadaan madrasah 

masih dipandang sebelah mata baik oleh pemerintah maupun masyarakat (muslim) 

sendiri. Bagi masyarakat, lembaga pendidikan madrasah secara umum belum menjadi 

                                                 
11

Ki Supriyoko. (2008). “Problema Besar Madrasah”. Sumber : http://www.republika.co.id/ 

http://www.republika.co.id/
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pilihan, apalagi simbol kebanggaan, bagi pendidikan anak-anak mereka. Madrasah 

masih dipandang dan diperlakukan sebagai lembaga pendidikan “kelas dua” 

dibandingkan dengan sekolah negeri/umum. Sementara dari pemerintah, madrasah juga 

belum mendapatkan perhatian yang serius bahkan mengalami diskriminasi. Akibatnya, 

kendati secara kuantitatif jumlah madrasah cukup signifikan namun kualitasnya  masih 

memprihatinkan baik karena masalah pendanaan, sarana prasarana, ketenagaan, output, 

proses pembelajaran, kelembagaan, hingga kurikulum.  

         Menurut Fadjar, terdapat tiga masalah fundamental yang dihadapi madrasah. 

Pertama, kejelasan antara yang dicita-citakan dengan langkah-langkah operasionalnya. 

Kedua, pemberdayaan (empowering) kelembagaan yang ada dengan menata kembali 

sistemnya. Ketiga, perbaikan, pembaruan dan pengembangan sistem pengelolaan atau 

manajemennya.
12

 Wahid mengemukakan bahwa terdapat lima kelemahan umum 

madrasah yaitu (1) ketidakjelasan struktur dan tata kerja, (2) ketiadaan visi, misi, dan 

tujuan, (3) lemahnya manajemen, (4) kurangnya keterlibatan masyarakat, dan (5) 

lemahnya jejaring (networking).
13

 Sedangkan menurut Mahfudh   masalah utama yang 

dihadapi madrasah adalah   (a) masalah identitas diri madrasah, dalam hubungannya 

dengan karakteristik dan kemandiriannya terhadap lembaga-lembaga lain di masyarakat 

(b), masalah jenis pendidikan yang dipilih sebagai alternatif dasar yang akan dikelola 

untuk menciptakan satu sistem pendidikan yang masih memiliki titik-tekan keagamaan, 

tetapi pengetahuan umum tetap diberi porsi cukup sebagai basis mengantisipasi 

perkembangan aspirasi masyarakat dan (c) masalah sumber daya internal yang ada dan 

pemanfaatannya bagi pengembangan madrasah sendiri di masa esok.
14

  

   Dalam era otonomi daerah sekarang ini, masalah yang dihadapi madrasah semakin 

kompleks karena Kemenag sebagai lembaga yang memiliki otoritas formal terhadap 

kebijakan-kebijakan pendidikan Islam tidak termasuk departemen yang diotonomikan. 

Dalam ayat (3) pasal 10 UU No. 32/2004 dijelaskan bahwa terdapat enam urusan yang 

masih menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu politik luar negeri, pertahanan,  

keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.  Dalam kenyataannya, UU 

                                                 
12

 Fadjar, op.cit., hlm. 11. 
13

 Wahid, op.cit., hlm. 268. 
14

 Sahal Mahfudh (1994).Nuansa Fiqih Sosial. Yogyakarta: LKiS, hlm. 278. 
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ini menimbulkan multi-interpretasi seolah madrasah atau pendidikan agama bukan 

tanggung jawab pemerintah daerah. Implikasinya, seringkali kebijakan daerah kurang 

menyentuh madrasah baik dalam konteks pembinaan SDM, kurikulum, sarana prasarana 

maupun pendanaan.  

        Hal tersebut menimbulkan kerancuan karena meskipun secara faktual madrasah 

terdapat di daerah tapi tidak dapat menjadi bagian dari kebijakan-kebijakan pendidikan 

di daerah sehingga berdampak terhadap kemajuan dan perkembangan madrasah, 

termasuk makin mempertajam kesenjangan madrasah dengan lembaga pendidikan 

negeri/umum. Padahal dalam era otonomi daerah, semua lembaga pendidikan 

semestinya harus mendapat perlakuan yang sama. Kondisi inilah yang merangsang 

timbulnya wacana untuk menyerahkan pengelolaan dan otoritas madrasah kepada 

Kemendiknas. Dengan kebijakan satu atap, diharapkan madrasah memperolah 

perlakuan yang sama dengan lembaga pendidikan umum lainnya meski akhirnya usulan 

ini kurang mendapat respon. 

 Dilihat dari beberapa aspek terdapat beberapa kesamaan substansial antara 

tujuan desentralisasi pendidikan dengan semangat pendirian dan pengelolaan madrasah 

selama ini. Kesamaan itu terlihat paling tidak dari dua hal yaitu, pertama, desentralisasi 

bertujuan untuk menumbuhkan kembali partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam 

pendidikan.  Madrasah, sebagaimana terlihat dari sejarah awal pendiriannya, merupakan 

contoh nyata keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.  Tilaar  

menjelaskan bahwa pendidikan yang berbasiskan masyarakat, di samping sesuai dengan 

misi pembangunan  dewasa ini, juga akan betul-betul berakar di dalam masyarakat dan 

kebudayaan karena pendidikan tersebut  bersumber dari nilai-nilai yang hidup dan 

berkembang  dalam kebudayaan masyarakat itu sendiri. Kesatuan antara pendidikan, 

masyarakat dan kebudayaan diwujudkan di dalam pendidikan madrasah dan terlebih 

dalam pola kehidupan pesantren.
15

  

           Kedua, tujuan desentralisasi pendidikan lainnya adalah mengembangkan watak 

kemandirian dan kreativitas masyarakat sehingga tidak terlalu tergantung pada bantuan 

dan dukungan pemerintah. Sebagaimana ditunjukkan oleh kepemilikan madrasah yang 

mayoritas berstatus swasta, maka watak kemandirian yang melekat pada madrasah 

                                                 
15

 HAR Tilaar (2004). Paradigma Baru Pendidikan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 175. 
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selama ini sudah sejalan dengan semangat desentralisasi tersebut. Dengan demikian, 

desentralisasi atau otonomi daerah merupakan nilai-nilai yang melekat dalam kehidupan 

madrasah. Oleh sebab itu dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi daerah maka 

diperlukan reaktualisasi nilai-nilai yang hidup dan yang menghidupi madrasah. Pola 

pembinaan dan pengembangan madrasah dapat dijadikan model di dalam 

penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
16

  Dengan kata 

lain, semangat dan tujuan desentralisasi pendidikan dewasa ini sebenarnya telah 

dipraktekkan oleh lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren dan madrasah. 

Karena itu Tilaar  menilai bahwa lembaga pendidikan Islam merupakan ujung tombak 

dari usaha reformasi pengelolaan pendidikan nasional yaitu mengembalikan kepedulian 

masyarakat terhadap pendidikannya.
17

  

           Berdasarkan dua alasan tersebut di atas maka secara hipotetif dapat dikatakan 

bahwa dalam era otonomi daerah madrasah (seharusnya) semakin berkembang. Hal itu 

tidak semata karena semangat pengelolaan madrasah sudah sejalan dengan tujuan 

desentralisasi pendidikan tapi juga secara kelembagaan, organisasi, maupun sumberdaya 

madrasah sudah tersedia. Dengan demikian madrasah dapat berkiprah dan 

memantapkan perannya lebih optimal dalam era baru tersebut. Namun, seperti 

ditunjukkan kenyataan selama ini bahwa madrasah justeru merupakan “korban” pertama 

dari kebijakan otonomi daerah. Madrasah bukan saja mengalami diskriminasi kebijakan 

tapi juga menjadi lembaga pendidikan yang nyaris terlupakan di tengah hiruk-pikuk 

otonomi daerah. Sebagai lembaga pendidikan berciri khas agama (Islam), madrasah 

diasumsikan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenag. Hal itu 

menimbulkan dilema dan kerancuan karena kendatipun di satu sisi  madrasah-madrasah 

tersebar luas di daerah namun di sisi lain tidak menjadi bagian dari kebijakan-kebijakan 

pendidikan di daerah, sehingga berdampak langsung terhadap kondisi dan 

perkembangan madrasah.  

           Sebagai lembaga pendidikan di bawah otoritas Kemenag, madrasah hanya 

mengandalkan pendanaan maupun dukungan dari pemerintah pusat dengan jumlah dan 

intensitas yang kurang signifikan. Akibatnya, kerancuan tersebut berdampak terhadap 

                                                 
16

 Ibid., hlm. 176. 
17

 Ibid., hlm. 158. 
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peningkatan mutu pendidikan madrasah baik dalam hal pendanaan, dukungan 

kebijakan, maupun peningkatan kapasitas kelembagaan dan organisasi. Kerancuan 

tersebut juga menimbulkan konflik antardepartemen, misalnya, antara Kemendiknas dan 

Kemenag baik menyangkut pendanaan dan pengelolaan. Konflik pengelolaan berkaitan 

dengan ketidakjelasan kewenangan dan tanggung jawab terhadap madrasah dan 

pendidikan Islam, apakah menginduk kepada Kemendiknas atau Kemenag. 

Ketidakjelasan ini muncul karena madrasah mencakup pendidikan sekaligus agama. 

Sebagai lembaga pendidikan, madrasah secara kelembagaan berada di bawah 

Kemendiknas, namun secara keagamaan madrasah juga menjadi kewenangan Kemenag. 

Konflik kelembagaan ini akhirnya berimbas terhadap masalah pendanaan di madrasah. 

Akibatnya, “walaupun secara de jure memiliki status yang sama dengan lembaga-

lembaga pendidikan lainnya, tetapi secara de facto pendanaan pesantren dan madrasah 

masih bersifat diskriminatif “.
18

  Padahal dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, 

pendidikan memerlukan pola pembiayaan yang tidak diskriminatif dan harus 

mencerminkan keadilan.
19

  Oleh karena itu, ke depan masalah ini perlu dikaji ulang, 

karena tampaknya maksud awal dari urusan agama tetap dipegang oleh pemerintah 

pusat adalah dalam pengertian tentang pembinaan kehidupan beragama, dan 

kemungkinan tidak meliputi pendidikan yang dibinanya.
20

    

 

D. Problem Madrasah di Dompu 

          

 Dilihat dari aspek kualitas sumberdaya manusia, provinsi NTB masih memiliki 

tingkat IPM yang sangat rendah, yakni menempati urutan 32 dari 33 provinsi dengan 

indeks 63 pada tahun 2007. Posisi tersebut belum bergeser sampai tahun 2009. Tahun 

2005 NTB merupakan salah satu dari tujuh provinsi yang memiliki proporsi angka buta 

huruf yang relatif tinggi yaitu 18,27%.
21

  Kendati APK melebihi 100% dan APM cukup 

                                                 
18

 M. Sirozi (2007). Politik Pendidikan. Jakarta: Rajawali Press, hlm.225. 
 
19

Fauzan. (2008). “Dilema Baru Pendidikan Islam Pasca Otonomi Daerah” dalam Suwito dan Fauzan 

(ed.). Sejarah Sosial Pendidikan Islam. Jakarta: Prenada, hlm. 300. 
20

Supriadi, D. (2006). Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah. Bandung: Rosdakarya, hlm.8. 
21

R. Sulistyastuti, (2007). “Pembangunan Pendidikan dan MDGs di Indonesia: Sebuah Refleksi 

Kritis”.Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol. II, No. 2, hlm. 19. 
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tinggi (SD/MI 95,15% tahun 2002/2003, SMP/MTs 76,15% pada 2006) tapi IPM NTB 

dalam tiga tahun terakhir tetap rendah yaitu  60,6  (2004), 62,4 (2005) dan 63 (2006). 

Peringkat ini berada di bawah rata-rata IPM nasional pada tahun yang sama yaitu 68,7; 

69,4; dan 70,1.
22

 Demikian juga, meski Angka Melek Huruf (AMH) cukup tinggi yaitu 

mencapai 80,1% untuk usia di atas 15 tahun, tapi Rata-rata Lama Sekolah (RLS) hanya 

mencapai 6,7 tahun atau setingkat kelas satu SMP. Angka drop out (DO) juga cukup 

tinggi terutama di tingkat SD yaitu 29.724 siswa (5,51%), sedangkan di SMP 4,76%, 

SMA 4,23% dan SMK 6,31%.  

        Di kabupaten Dompu, upaya peningkatan mutu pendidikan menghadapi tantangan 

berat karena angka kemiskinan masih cukup tinggi yakni mencapai 57.531 jiwa  

(27,87%) dari keseluruhan penduduknya 206.414 jiwa, dan berada di urutan kedua dari 

9 kabupaten/kota. Pada 2006 Angka Buta Aksara untuk usia 10 tahun ke atas tergolong 

tinggi yaitu 20,17% dan RLS baru 7,0. Sampai tahun 2007 IPM kabupaten Dompu 

masih berada berada di urutan 5 tingkat provinsi atau urutan 424  secara nasional 

dengan AMH 82,80%, RLS 7,00 tahun, dan DO 4,88%. Fakta-fakta ini menunjukkan 

bahwa ke depan upaya mutu pendidikan di kabupaten Dompu masih menghadapi 

masalah besar, dan karenanya diperlukan suatu strategi dan dukungan kebijakan yang 

komprehensif untuk mengatasinya, termasuk melibatkan semua pemangku kepentingan 

pendidikan yang ada baik  dari pemerintah, legislatif, swasta dan masyarakat.  

          Berdasarkan data kantor Kemenag kabupaten Dompu tahun 2008/2009 bahwa 

jumlah madrasah di Dompu cukup signifikan yakni mencapai 81 yang terdiri atas 

jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah 

(MA) dengan jumlah siswa 7.544 orang. Sebagaimana  madrasah umumnya, sebanyak 

77 madrasah tersebut adalah milik  masyarakat atau berstatus swasta dan hanya  

terdapat empat  madrasah negeri. Jumlah guru dari ketiga jenjang madrasah di atas 

mencapai 1.057 orang terdiri atas guru negeri 96 orang dan 961 non-PNS. Dari 96 guru 

negeri  70 orang diantaranya berkualifikasi pendidikan setingkat sarjana (S1), dan 26 

sisanya masih setingkat diploma ke bawah. Guru madrasah non-PNS yang setingkat 

sarjana 232 orang,  sisanya 638 berpendidikan diploma ke bawah. 

                                                 
22

 Lihat Badan Pusat Statistik  NTB. (2008). Buku Saku 2008. Mataram: BPS. 
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          Dikaitkan dengan masalah pendidikan yang dihadapi kabupaten Dompu di atas, 

maka keberadaan madrasah cukup potensial dan strategis untuk mendukung 

pembangunan  pendidikan  di daerah. Di tengah rendahnya tingkat IPM, maka madrasah 

dapat menjadi salah satu alternatif yang dapat berperan membantu Pemerintah daerah 

(Pemda) dalam mengatasi masalah pendidikan dan kualitas sumberdaya manusia  

dengan kebijakan-kebijakan yang memberdayakan madrasah. Dilihat dari aspek 

kebijakan,  Pemda Dompu pada prinsipnya memiliki dan menunjukkan komitmen untuk 

meningkatkan mutu madrasah sebagaimana dengan kebijakan Sekolah Gratis tingkat 

SMA/MA, bantuan tenaga pendidik, insentif bagi guru sukarela di madrasah, pemberian 

motor dinas bagi Pengawas Pendais dan lain-lainnya. Namun kebijakan-kebijakan 

tersebut masih bersifat sporadis dan belum dilakukan secara sistematis dan 

komprehensif. Rendahnya IPM kabupaten Dompu baik di tingkat provinsi maupun 

nasional di atas secara tak langsung menunjukkan bahwa mutu pendidikan di madrasah 

juga rendah.  

        Oleh karena itu, dengan sumberdaya yang dimiliki madrasah (baik aspek kuantitas 

maupun kualitas) maka pilihan kebijakan apapun yang dilakukan oleh Pemda terhadap 

madrasah akan berpengaruh langsung terhadap mutu pendidikan dan sumberdaya 

manusia di daerah itu sendiri. Di sisi lain,  beberapa kebijakan yang telah dilakukan 

Pemda Dompu terhadap madrasah di atas juga menunjukkan bahwa meski bersifat 

vertikal, namun  akses madrasah untuk memperoleh dukungan kebijakan dalam era 

otonomi daerah tetap terbuka. Sebaliknya, dengan batas-batas kewenangan otonomi 

yang dimilikinya  pemerintah daerah pun dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan yang 

dapat mendukung keberadaan dan peningkatan mutu madrasah.  

      Sebagaimana lembaga pendidikan umumnya, terdapat beberapa faktor yang 

memengaruhi peningkatan kualitas madrasah. Aspek pertama adalah kepemimpinan 

kepala madrasah. Sebagai pemimpin di satuan pendidikan, kemampuan dan gaya 

kepemimpinan kepala madrasah sangat berpengaruh terhadap mutu dan kemajuan 

madrasah. Mutu kepemimpinan merupakan salah satu variabel penting bagi kemajuan 

sekolah. Dalam era desentralisasi, pengaruh kepemimpinan tersebut semakin penting 

karena sekolah kini memiliki kewenangan untuk mengatur, merencanakan, dan 

melaksanakan sendiri program-program di sekolah. Sejumlah kewenangan yang semula 
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menjadi tanggung jawab pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kini telah 

dilimpahkan kepada sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah adalah kemampuan 

mengorganisasi dan memberdayakan potensi serta  sumberdaya sekolah baik aspek 

ketenagaan (guru, siswa, staf), sarana prasarana, pembiayaan, maupun membangun 

kerjasama dengan pihak luar sekolah seperti orangtua murid, masyarakat, dan  

pemerintah.   

Dilihat dari kualifikasi akademik sebagian besar kepala madrasah khususnya 

pada jenjang pendidikan dasar  masih berpendidikan di bawah strata sarjana (S1). Data 

EMIS tahun 2003 menyebutkan bahwa dari 23.093 kepala MI 62% berpendidikan D2 

dan D3, sisanya S1 38%. Pada tingkat MTs 74,58% kepala sekolah berpendidikan D3 

ke atas dan 25,42% di bawah D3/sarjana. Pada tingkat MA dari 4003 kepala sekolah 

87,5% berpendidikan S1, 5,8% S2 dan sisanya 6,6% di bawah S1.
23

  Padahal tingkat 

pendidikan akan memengaruhi kemampuan dan gaya kepemimpinan seseorang. Dalam 

hubungan ini, sebagai pemimpin di lembaganya terdapat tiga keterampilan yang harus 

dimiliki kepala sekolah/madrasah yaitu keterampilan konsep, keterampilan manusiawi, 

dan keterampilan teknik.   Keterampilan konsep ialah keterampilan untuk memahami 

dan mengoperasikan organisasi. Keterampilan manusiawi ialah keterampilan untuk 

bekerjasama, memotivasi, dan mengarahkan, sedangkan keterampilan teknik adalah 

keterampilan dalam menggunakan pengetahuan, metode, teknik, dan perlengkapan 

untuk menyelesaikan tugas tertentu.
24

    

       Aspek kedua yang memengaruhi mutu madrasah adalah profesionalisme guru. 

Sebagai agen utama pembelajaran  (agent of learning) di sekolah, guru memainkan 

peran penting dalam menggerakkan komponen-komponen pembelajaran lainnya seperti 

tujuan pembelajaran, materi, metode, dan media yang digunakan. Selain itu, mengajar 

juga melibatkan proses-proses mental yang kompleks baik bersifat pedagogis, 

psikologis, dan didaktis. Aspek pedagogis menunjuk pada kenyataan bahwa  mengajar 

di sekolah berlangsung dalam lingkungan pendidikan, karena itu guru harus 

mendampingi peserta didik menuju kesuksesan belajar atau kedewasaan. Aspek 

psikologis menunjuk pada kenyataan bahwa peserta didik yang belajar pada umumnya 

                                                 
23

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Depag, ibid., hlm. 131.  
24

Made Pidarta, (2004). Manajemen Pendidikan Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 204. 
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memiliki taraf perkembangan yang berbeda satu dengan lainnya, sehingga menuntut 

materi yang berbeda pula. Demikian halnya kondisi peserta didik, kompetensi, dan 

tujuan yang harus mereka capai juga berbeda. Sedangkan aspek psikologis menunjuk 

pada kenyataan bahwa proses belajar itu sendiri mengandung variasi, seperti belajar 

menghafal, belajar ketrampilan, belajar motorik, belajar konsep, belajar sikap, dan 

seterusnya.
25

   

         Karena posisinya yang strategis tersebut, maka guru dituntut memiliki beberapa 

kompetensi seperti kompetensi akademik, profesional, kepribadian, dan  sosial. 

Kompetensi-kompetensi tersebut  diperlukan terutama berkaitan dengan tugas utama 

guru yaitu melaksanakan proses pembelajaran. Oleh karena itu, dalam menjalankan 

perannya tersebut guru dituntut memiliki dua syarat utama yaitu profesionalisme dan 

dedikasi. Profesionalisme merujuk kepada kompetensi tertentu yang harus dimiliki guru 

berkaitan dengan bidang tugasnya, sedangkan dedikasi berkaitan dengan aspek 

kesetiaan dan konsistensi kepribadian sebagai pendidik. Karena itu, dalam menjalankan 

tugasnya seorang guru harus memandang dan menjalani profesi keguruannya sebagai 

panggilan hati, bukan motif ekonomis, politis, status sosial dan motif lainnya. Dalam 

kaitan ini mutu guru di madrasah juga masih memprihatinkan karena ternyata hanya 

20% guru madrasah (negeri maupun swasta) yang layak menjadi guru, 20% mismacth 

dan 60% belum atau tidak  layak.
26

    

 Aspek ketiga adalah sarana prasarana. Sarana merupakan alat yang menunjang 

secara langsung pencapaian tujuan pembelajaran, sedangkan prasarana adalah sesuatu 

yang ikut menunjang secara tidak langsung pencapaian tujuan pembelajaran di sekolah. 

Sebagai bagian dari komponen pendidikan, ketersediaan sarana prasarana yang 

memadai, baik jumlah maupun kualitasnya, cukup penting dalam menunjang efektivitas 

dan pencapaian tujuan pendidikan. Ketersediaan sarana prasarana akan memudahkan 

proses pencapaian tujuan pendidikan baik dari segi waktu maupun cakupan tujuan 

                                                 
25

E. Mulyasa, (2008). Menjadi Guru Profesional. Bandung: Rosdakarya, hlm. 20. 
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Hasbullah. (2006). Otonomi Pendidikan. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 152. 
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pendidikan. Faktanya hampir 85% sarana prasarana madrasah, terutama madrasah 

swasta memprihatinkan.
27

     

         Aspek terakhir yang memengaruhi mutu madrasah adalah lingkungan. 

Lingkungan adalah semua unsur yang berada di luar struktur organisasi yang 

memengaruhi suatu organisasi. Dalam pengertian yang sempit, lingkungan pendidikan 

mencakup keseluruhan suasana dan proses interaksi antarwarga sekolah seperti rasa 

aman, nyaman, dan pola hubungan antara guru dengan guru, guru dengan siswa, 

hubungan sesama siswa maupun interaksi antar stakeholder sekolah lainnya. Secara 

fisik, lingkungan sekolah yang indah, bersih, aman, dan nyaman dapat memengaruhi 

proses pembelajaran. Demikian pula dengan pola interaksi warga sekolah yang 

demokratis, adil, toleran dan saling menghargai dapat memengaruhi suasana dan proses 

pembelajaran di kelas. Lubis (2006: 1) mengemukakan bahwa perilaku elemen-elemen 

organisasi, dan juga efektivitasnya, sangat dipengaruhi oleh keadaan di luar organisasi. 

Karakteristik organisasi seperti struktur, tujuan, teknologi dan strategi, hingga derajat 

tertentu  sebenarnya dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya.
28

  

         Dalam pengertian yang luas, lingkungan pendidikan mencakup semua aspek dan 

lembaga yang turut memengaruhi proses dan mutu pendidikan baik lingkungan  

keluarga, budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Sebagai bagian dari sistem sosial, maka 

kondisi pendidikan akan dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar dirinya baik bersifat 

materil maupun nilai-nilai. Oleh karena itu, faktor kepemimpinan kepala madrasah, 

guru, sarana prasarana, dan lingkungan akan turut memengaruhi proses maupun mutu 

pendidikan di madrasah.    

 Dilihat dari aspek regulasi, secara yuridis-formal peluang untuk 

mengembangkan dan mengintegrasikan pendidikan Islam dapat dilihat dari beberapa 

pasal dalam UU No 20/2003 sebagai berikut:  

a. Pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan 

nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. 

                                                 
27

 Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Depag. (1999/2000),ibid., hlm. 123. 
28
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b. Pasal 3: tujuan pendidikan nasional adalah 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 bertanggungjawab. 

c. Pasal 15: jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, 

vokasi, keagamaan, dan khusus. 

d. Pasal 17 ayat (2): pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah 

ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama 

(SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat; dan 

Pasal 18 ayat (3): pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas 

(SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan 

madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.  

e. Pasal 26 ayat (4): satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, 

lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan 

majelis taklim, serta satuan pendidikan sejenis. 

f. Pasal 27 tentang lembaga pendidikan informal.  

g. Pasal 28 tentang pendidikan anak usia dini pada jalur formal berbentuk formal, 

taman kanak-kanak, Raudlatul Athfal, atau bentuk lain yang sederajat. 

h. Pasal 30 tentang pendidikan keagamaan. 

i. Pasal 36 ayat (3) tentang penyusunan kurikulum. 

j. Pasal 37 ayat (1) dan (2) : menyebutkan bahwa isi kurikulum setiap jenis dan 

jalur serta jenjang pendidikkan (dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi) 

wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa).  

k. Pasal 55 ayat (1) menyebutkan bahwa masyarakat berhak menyelenggarakan 

pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai 

dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan 

masyarakat. 

 

Untuk meningkatkan daya saing madrasah, menurut Muhaimin (2003: 205) 

terdapat dua hal pokok yang harus diperhatikan yaitu peningkatan kapasitas tenaga 
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pendidik dan kependidikan serta pembenahan manajemen di madrasah.
29

 Dalam konteks 

inilah pentingnya program-program pemberdayaan terhadap madrasah baik dilakukan 

pemerintah (daerah) maupun pihak lain untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan 

maupun personil di madrasah. Demikian pula, madrasah harus berupaya terus-menerus 

menggalang dukungan serta membangun jaringan dengan pemangku kepentingan 

pendidikan lainnya. Secara khusus, karena mayoritas madrasah berstatus swasta maka 

peningkatan kemampuan dan peranan kepala madrasah dan pengurus yayasan sangat 

penting bagi kemajuan madrasah. Wahid menyatakan bahwa membangun peranan baru 

kepala madrasah adalah persyaratan penting untuk membangun madrasah dalam rangka 

meningkatkan mutu pendidikan. Kepala madrasah atau ketua yayasan merupakan top 

leader di madrasah, yang diharapkan mampu menjadi lokomotif dalam upaya 

mewujudkan cita-cita madrasah. Manajemen madrasah (di semua lini) dapat berjalan 

baik manakala kepala madrasah mampu mengelola segala sumberdaya/potensi yang 

dimiliki madrasah. Untuk itu mereka harus memiliki jangkauan ke depan serta 

keberanian untuk menentukan sikap.
30

   

         Untuk itu, diperlukan dua tindakan secara simultan untuk meningkatkan mutu 

madrasah. Secara keluar, peningkatan mutu madrasah harus menjadi kebijakan resmi 

pemerintah (daerah), sedangkan secara ke dalam diperlukan komitmen yang tinggi dan 

etos yang konsisten dari kalangan madrasah sendiri untuk terus mengupayakan 

peningkatan kemampuannya (continues improvement) baik yang berkaitan dengan 

aspek manajemen, organisasi, dan kepemimpinan kepala madrasah, maupun 

peningkatan profesionalisme guru, serta upaya untuk menggalang dukungan masyarakat 

terhadap penyelenggaraan pendidikan di madrasah. 

 

 

 

 

 

                                                 
29

Muhaimin. (2003). Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam. Bandung: Nuansa Cendekia, hlm. 

105. 
30

 Wahid, op.cit., hlm., 275. 
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E. Penutup 

 

Dalam konteks masa depan, pemberdayaan madrasah merupakan keniscayaan 

karena sebagai “pendidikan umum berciri khas Islam”  madrasah ditantang untuk 

merumuskan jatidirinya. Pada masa sebelumnya,  ciri khas madrasah mudah dikenali 

melalui ciri-ciri fisik dan simbolik (misalnya, siswi dan guru wanita berjilbab, guru pria 

berkopiah), mesjid, ucapan salam,  membuka dan menutup pelajaran dengan berdoa dan 

seterusnya. Dalam konteks kekinian dan masa depan, ciri khas madrasah yang bersifat 

simbolik seperti itu sudah tidak memadai lagi karena ciri-ciri yang sama pun dengan 

mudah ditemukan di sekolah-sekolah umum. Oleh karena itu, menurut Muhaimin 

sebagai sekolah umum yang berciri khas agama Islam, maka faktor mutu guru dan 

tenaga kependidikan lainnya tersebut perlu disiapkan secara matang terutama dari segi 

wawasan akademis-religiusnya, agar makna substansial madrasah dapat tertangkap 

dengan baik.
31

 Muhaimin menegaskan bahwa pengembangan pendidikan madrasah 

tidak dapat ditangani secara parsial atau setengah-setengah, tetapi memerlukan 

pemikiran pengembangan yang utuh sebagai konsekuensi dari identitasnya sebagai 

sekolah umum berciri khas agama Islam, terutama ketika dihadapkan pada kebijakan 

pembangunan nasional bidang pendidikan yang menekankan pada peningkatan kualitas 

SDM.
32

       

    Di kalangan madrasah sendiri, tantangan dimaksud sudah mulai dirasakan di 

mana madrasah harus berkompetisi dengan sekolah umum. Dalam konteks pendidikan 

madrasah di kabupaten Dompu, setelah diberlakukan kebijakan BOS maupun 

Pendidikan Gratis, kalangan madrasah semakin kesulitan mendapatkan siswa baru 

karena harus bersaing dengan sekolah umum untuk mendapatkan siswa baru. Kesulitan 

tersebut secara khusus dirasakan bagi madrasah-madrasah yang berlokasi di tengah atau 

di dekat sekolah umum karena masyarakat lebih cenderung memasukan anak-anaknya 

ke sekolah umum. Orangtua yang memasukan anaknya ke madrasah umumnya lebih 

karena memiliki ikatan emosional dengan madrasah atau karena mempertimbangan 

aspek pendidikan moral anak. 

                                                 
31

 Muhaimin, loc.cit., hlm. 204. 
32

 Ibid., hlm. 197. 
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PENGEMBANGAN KURIKULUM JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

(PAI) DALAM UPAYA MENCETAK GURU AGAMA  PROFESIONAL 

(Sebuah Analisis Deskriptif dalam Konteks UUGD)   

 Alhamuddin 
33

   

  

Abstrak: Pembaharuan Pendidikan Guru di Indonesia terkait dengan 

kelahiran UU No.14/2005 tentang Guru dan Dosen( UUGD) 

yang amanat utamanya adalah profesionalisme pendidik dalam 

perbaikan mutu pendidikan. Fakultas Tarbiyah Program Studi 

Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai salah satu LPTK perlu 

mengantisipasi berbagai kebijakan tersebut, salah satunya ialah 

melalui  pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum 

merupakan proses dinamik dan kontinyu dalam merespon 

tuntutan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi serta globalisasi yang begitu cepat. Disamping itu, 

pengembangan kurikulum harus diikuti oleh sistem manajemen 

yang baik pula, sehingga tercipta efektifitas dan efesiensi dalam 

pelaksanaan pengembangan tersebut.    

 

Kata Kunci: Pengembangan, Kurikulum, Pendidikan, Agama,Islam, PAI, Guru  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bangsa Indonesia sedang menghadapi krisis multidimensional. Dari hasil 

berbagai kajian disiplin dan pendekatan, tampaknya ada kesamaan pandangan 

bahwa segala macam krisis itu berpangkal dari krisis akhlak atau moral. Krisis ini, 

secara langsung atau tidak, berhubungan dengan pendidikan. Kontribusi pendidikan 

dalam konteks ini adalah pada pembangunan mentalitas manusia yang merupakan 

produknya. Dan sementara pihak menyebutkan bahwa krisis tersebut karena 

kegagalan pendidikan agama, termasuk didalamnya pendidikan agama Islam.  

Untuk mengantisipasi berbagai krisis tersebut, maka pembelajaran agama 

Islam di sekolah maupun perguruan tinggi harus menunjukkan kontribusinya. Hanya 

                                                 
33STIT Al-Ishlah Bondowoso; mahasiswa Sekolah Pascasarjana (S3) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) 

Bandung. Prodi Pengembangan Kurikulum. Email: alham_83.yahoo.co.id.  
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saja perlu disadari bahwa selama ini terdapat berbagai kritik terhadap pelaksanaan 

pendidikan agama Islam yang sedang berlangsung.   

Muchtar Buchori (1992) dalam Muhaimin
34

, menilai pendidikan agama masih 

gagal. Kegagalan ini disebabkan karena dalam prakteknya pendidikan agama hanya 

memperhatikan aspek kognitif semata dari pertumbuhan kesadaran nilai-nilai 

agama, dan mengabaikan pembinaan aspek afektif dan konatif-volatif, yakni 

kemauan dan tekad untuk mengamalkan nilai –nilai ajaran agama. Dengan 

perkataan lain, pendidikan agama lebih berorientasi pada belajar tentang agama, dan 

kurang berorientasi pada belajar bagaimana cara beragama yang benar. Akibatnya, 

terjadi kesenjangan antara pengetahuan dan pengamalan, antara gnosis dan praxis 

dalam kehidupan nilai agama. Dalam praktik, pendidikan agama berubah menjadi 

pengajaran agama, sehingga tidak mampu membentuk pribadi-pribadi bermoral, 

padahal inti dari pendidikan agama adalah pendidikan moral
35

.  Amin Abdullah
36

 :  

Pendidikan agama selama ini lebih terkonsentrasi pada persoalan-persoalan 

teoritis keagamaan yang bersifat kognitif, dan kurang concern terhadap 

persoalan bagaimana mengubah pengetahuan agama yang kognitif menjadi 

”makna” dan ” nilai” yang perlu diinternalisasikan dalam diri peserta didik 

lewat berbagai cara, media, maupun forum 

Disamping itu, Rasdijanah
37

 mengemukakan beberapa kelemahan dari 

pendidikan agama Islam di sekolah, baik dalam pemahaman materi pendidikan 

agama Islam maupun dalam pelaksanaanya, yaitu  

(1) dalam bidang teologi, ada kecendrungan mengarah pada paham fatalistik; 

(2) bidang akhlak yang berorientasi pada urusan sopan santun dan belum 

dipahami sebagai keseluruhan pribadi manusia beragama; (3) bidang ibadah 

diajarkan sebagai kegiatan rutin agama dan kurang ditekankan sebagai proses 

pembentukan kepribadian; (4) dalam bidang hukum (fiqih) cenderung 

dipelajari sebagai tata aturan yang tidak akan berubah  sepanjang masa, dan 

kurang memahami dinamika dan jiwa hukum Islam; (5) agama Islam 

cenderung diajarkan sebagai dogma dan kurang mengembangkan rasionalitas 

                                                 
34 Muhaimin. (2005). Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan 

Tinggi. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal. 23.  
35  Harun Nasution. (1995). Akal dan Wahyu dalam Islam. Jakarta. UI-Press. Hal. 428.  
36  Amin Abdullah. (1998). Problem Epistemologies-Metodologis Pendidikan Islam. Dalam Abd Munir Mulkhan, 

et.al. Rligiusitas Iptek. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal.49-65.   
37 Andi Rasdijanah. (1995). Butir-Butir Pengarahan Dirjen Bimbaga Islam pada Acara Pelatihan Peningkatan 

Wawasan Ilmu Pengetahuan dan Kependidikan Bagi Dosen Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum. 

Bandung, 11 September 1995. Hal. 4-7.    
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serta kecintaan pada kemajuan ilmu pengetahuan; (6) orientasi mempelajari 

Al-Qur‟an masih cenderung pada kemampuan membaca teks, belum mengarah 

pada pemahaman arti dan penggalian makna 

 

Berbagai kritik tersebut mendeskripasikan kondisi pendidikan agama Islam 

yang selama ini berjalan di lapangan. Intinya bahwa pengajaran pendidikan agama 

lebih banyak bermuara pada aspek metodologi pembelajaran PAI dan orientasinya 

yang lebih bersifat normatif, teoretis dan kognitif.  Dan kelemahan tersebut 

dipengaruhi beberapa faktor diantaranya ialah; (1) kecilnya jumlah jam pelajaran 

agama (hanya dua jam dalam seminggu untuk tingkat SLTP dan tiga jam untuk 

tingkat SLTA/SMK); (2) sumber belajar dalam hal ini buku. Menurut Muhaimin
38

, 

buku teks yang ada saat ini lebih banyak disusun dengan menggunakan disiplin ilmu 

yang mengutamakan kekayaan atau kelengkapan isi, bukan pendekatan metodologi 

pembelajaran sehingga terlihat tidak ada kaitan antara bab yang lain atau antara 

bagian yang satu dengan bagian yang lain lebih rinci; (3)  lemahnya etos kerja guru 

atau tenaga pendidik PAI; (4) minimnya ketersediaan dana; dan, (5) sarana 

prasarana pendukung pembelajaran PAI yang ada di Sekolah atau Madrasah. 

Dari beberapa faktor diatas,  menurut hemat penulis akar permasalahanya 

terletak  pada  tenaga pendidik atau gurunya. Mengingat, keberhasilan pembelajaran 

sangat ditentukan oleh proaktif guru.   

Pendidik atau guru merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan 

untuk terselenggaranya proses pendidikan. Keberadaan guru merupakan pelaku 

utama sebagai fasilitator penyelenggaraan proses belajar siswa. Oleh karena itu 

kehadiran dan profesionalisme seorang guru sangat berpengaruh dalam mewujudkan 

program pendidikan nasional. 

Hasil studi Heyneman dan Loxly  dalam Dedi Supriadi
39

 yang dilakukan di 29 

Negara menunjukkan bahwa diantara berbagai masukan yang menetukan 

keberhasilan pendidikan (prestasi siswa) lebih dari sepertiganya ditentukan oleh 

                                                 
38 Muhaimin. (2001). Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama di Sekolah. 

Bandung. Remaja Rosdakarya. Hal. 188.  
39 Supriadi Dedi. (1999). Mengangkat Citra dan Martabat Guru. Yogyakarta. Adicita Karya Nusa. Hal. 178. 
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guru. Menurut studi tersebut di 16 negara yang sedang berkembang (India, Mesir, 

Bosnia, Thailand, Chilie, El Savador, Kolombia, Meksiko, Brazil, Argentina, Peru, 

Uganda, Hongaria, Paraguay, Iran, dan Bolivia) guru memberikan kontribusi 

terhadap prestasi belajar sebanyak 34 %, manajemen 22 %, waktu belajar 18 %, dan 

sarana  fisik 26 %. Sedangkan di 13 negara industri (Amerika Serikat, Inggris, 

Skotlandia, Belanda, Jerman, Swedia, Belgia, yang meliputi 3 kelompok etnis, 

Selandia Baru, Australia, Italia, dan Jepang) kontribusi guru 36 %, manajemen 23%, 

waktu belajar 22%, dan sarana fisik 19%. 

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 

39 ayat 3 dinyatakan sebagai berikut:    

Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan 

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan 

bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat, terutama bagi pendidik di Perguruan Tinggi 

 

Kemudian Undang-Undang tersebut diperkuat oleh Undang-Undang No. 14 

Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, pada pasal 1 dinyatakan bahwa;  

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 

pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah 

 

Selanjutnya, LPTK dan fakultas Tarbiyah harus mampu menghasilkan tenaga-

tenaga kependidikan yang sesuai dengan amanat UU Sistem Pendidikan Nasional 

Tahun 2003 dan UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Dan berdasarkan 

Undang-Undang yang terakhir dijelaskan bahwa defenisi guru profesional 

setidaknya memiliki empat kompetensi dalam menjalankan tugas. Kompetensi 

tersebut ialah; kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, 

dan kompetensi profesional. 

Kurang berhasilnya LPTK dan Fakultas Tarbiyah selama ini menghasilkan 

lulusan yang memiliki berbagai kompetensi seperti disebutkan diatas disebabkan 
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sedikitnya lima masalah; pertama, beban kurikulum yang terlalu berat; kedua, beban 

perkuliahan yang terlalu berat; ketiga, sempit dan terbatasnya kesempatan untuk 

mendalami berbagai bahan perkuliahan tersebut; keempat, sedikitnya pilihan atas 

subjek-subjek yang betul-betul esensial  untuk dipelajari peserta didik dan 

terbatasnya metode dan cara-cara mempelajarinya; kelima, sistem penilaian 

(assesment) dan evaluasi yang cenderung menilai dan mengukur hafalan dan 

verbalismen belaka
40

 (Akibat kelima hal ini, mahasiswa umumnya dan lulusan 

LPTK khususnya kehilangan imajinasi dan kreativitas intelektualnya.    

Dengan demikian, Azra
41

, menyatakan bahwa kurikulum dan PBM yang 

diselenggarakan hendaknya ditinjau kembali. Dan difokuskan   pada pembinaan 

lulusan yang memiliki berbagai kompetensi, pertama, kompetensi keilmuan yang 

mencakup kecerdasan intelektual, sehingga ia mampu mentransfer ilmu dan 

pengetahuan secara benar dan baik; kedua, kompetensi profesional agar ia mampu 

menyelenggarakan PBM yang efektif; ketiga, kompetensi personal yang mencakup 

kecerdasan emosional dan kecerdasan spritual. Hal tersebut berguna agar ia dapat 

menjadi teladan bagi peserta didiknya; keempat, kompetensi sosial yang mencakup 

kecerdasan sosial. Sehingga ia mampu memahami dinamika sosial dan 

lingkunganya, serta dapat memberikan respon yang memadai dan tepat.     

Salah satu upaya mengatasi berbagai permasalahan diatas dan untuk 

memenuhi tuntutan Undang-Undang Guru dan Dosen adalah dengan pengembangan 

kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) secara relevan,  sehingga para lulusanya 

diharapkan dapat memiliki seluruh kriteria seorang guru  agama profesional dengan 

berbagai kompetensi yang diperoleh dari bangku kuliah.  

Hal ini tidak lain karena kurikulum merupakan rencana pendidikan yang akan 

diberikan kepada mahasiswa. Bahkan dalam pengertian yang lebih luas, keberadaan 

kurikulum tidak saja terbats pada materi yang akan diberikan di dalam ruang kuliah, 

melainkan juga meliputi apa saja yang sengaja diadakan atau ditiadakan untuk 

                                                 
40

 Azyumardi Azra. (2006). Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Rekonstruksi dan Demokratisasi. Jakarta. 

Kompas. Hal. 52-53. 
41 Loc. cit 



“Al-Furqan” Jurnal : Studi Pendidikan Islam    ISSN : 2252-3812 

  Vol. I  No. 1 Th. 2012               ISSN : 2252-3812 

26 

 

dialami mahasiswa di dalam kampus
42

.  Oleh karena itu, posisi kurikulum sebagai 

mata rantai yang urgen dan tidak dapat begitu saja dinafikan dalam konteks 

peningkatan kualitas perguruan tinggi
43

 

Selanjutnya pengembangan kurikulum pun tidak dapat dilaksanakan dengan 

baik, tanpa diikuti oleh sistem manajemen pengembangan kurikulum yang baik 

pula. Atas dasar inilah, maka penulis akan mencoba membatasi permasalahan yang 

akan dikaji dalam tulisan singkat ini,. yaitu masalah manajemen pengembangan 

kurikulum ditinjau dari fungsi-fungsi manajemen; perencanaan (plan), 

pengorganisasian (organaizing), impelementasi (actuating),  dan evaluasi 

(controling) Sehingga akan membuahkan sebuah hasil penelitian yang dapat 

memberikan alternatif seputar pengembangan kurikulum 

B. Manajemen Pengembangan Kurikulum  

1. Perencanaan 

Kurikulum perguruan tinggi atau sekolah akan memberikan dampak yang 

sangat positif apabila penyusunanya benar-benar didasarkan pada kajian yang 

komprehensif terhadap fakta-fakta yang berasal dari perguruan tinggi atau 

sekolah itu sendiri, orang tua, masyarakat, para ahli, mahasiswa dan 

lingkunganya. Dari dalam perguruan tinggi /sekolah  yang perlu dikaji adalah 

keberadaan sumberdaya manusia yang dimiliki, mahasiswa, serta fasilitas 

pendukung yang dimiliki. Dari sisi orang tua adalah faktor-faktor yang perlu 

dipertimbangkan adalah ekonomi keluarga, pendidikan orang tua, dan keinginan 

serta kebutuhanya.  Kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar, serta 

kondisi geografi dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Dari 

sebuah kajian yang komprehensif tersebut akan muncul suatu pengetahuan 

tentang isu-sisu strategis yang sedang berkembang dan tuntutan yang dibutuhkan 

                                                 
42 Oemar Hamalik. (2007). Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum. Bandung. PT.Remaja Rosdakarya. Hal. 4. 

Romine (1954) “ curriculum is interpreted to mean all of organized courses, activities, and experiences which pupils 

have under direction of the schools, whether in the classroom or not”.  Senada dengan pendapat tersebut, Trimurti 

(Pendiri Pondok Modern Gontor Ponorogo) mengatakan bahwa kurikulum adalah “segala yang dilihat, didengar, dan 

diperhatikan santri dipondok ini adalah untuk pendidikan” yang bisa diambil dan ditanamkan dalam jiwa mereka 

(santri) untuk membentuk kepribadian dari segi akal, akhlaq, jasmani dan faktor pendidikan lainya.  
43 A.Furqan. (2007). Anatomi Problem Kurikulum di PTAI. Jakarta. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam. 

Departemen Agama Republik Indonesia. Hal. 1 
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oleh calon lulusan. Karl Manheim dalam Fadjar
44

, mengemukakan bahwa 

untuk memahami pendidikan perlu diperhatikan siapa mendidik siapa?, di 

masyarakat apa?, bilamana dan dimana serta untuk posisi sosial apa peserta 

didik itu dididik?. Beberapa pertanyaan mendasar tersebut menjadi kerangka 

dasar dalam merencanakan suatu kurikulum pendidikan agar fungsi dan tujuan 

pendidikan dapat tercapai.   

Bentuk perencanaan tersebut diatas, sejalan dengan konsep perencanaan 

kurikulum yang digagas oleh : J. Galen Saylor and William M. Alexander
45

 

seperti pada gambar 1. b. berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44  A.M.Fadjar. (2009). Pergumulan Pemikiran Pendidikan Tinggi Islam. Malang. UMM-Press. Hal. 15.  
45

  J Galen Saylor dan William M Alexander. 1981). Planning Curriculum for School. London. Holt. 

Rinehart and Winston. Hal. 27.  
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Bagan 1.a. : Proses  Perencanaan Kurikulum 

Sumber: J. Galen Saylor and William M. Alexander (1981: 27) 

 

 

 

2. Pengorganisasian 

Organisasi kurikulum ialah pola atau bahan desain kurikulum yang 

tujuanya untuk mempermudah mahasiswa mempelajari bahan kuliah serta 

mempermudah mahasiswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan 

pembelajaran dapat dicapai secara efektif.  

BASES (External 

Variable) 

GOALS, 

OBJECTIVES, 

AND DOMAINS  

CURRICULUM 

DESIGNING   

 

 

Decision as to design (s) 

made by the responsible 

curriculum planning group 

(s) for a particular school 

center. Various prior 

decisions by political and 

social agencies may limit 

the final design (s)  

CURRICULUM 

IMPLEMENTATION  

(Instruction)  

 

Decision as to instructional 

modes made by the 

responsible teacher (s). 

The curriculum planning 

includes alternative modes 

with suggestions as to 

resources, media, and 

organization, thus 

encouraging flexibility and 

more freedom for the 

teacher (s) and students.       

CURRICULUM 

EVALUATION  

 

 

Decision as to evaluative 

procedures for determining 

learner progress made by 

responsible teacher (s). 

Decision as to evaluative 

procedures for evaluating 

the curriculum plan made 

by the responsible 

planning group. Evaluative 

data become bases for 

decision making in further 

planning.     

Feedback  

CURRICULUM PLANNING  

 

(Arrangement of internal variable by planners 

responsible for plan to achieve within each curriculum 

domain selected and the entire plan, particular goals and 

objectives of each domain and the total plan)  
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Format Kurikulum menurut keputusan Mendiknas, yaitu dengan 

pengelompokkan kurikulum ke dalam lima komponen yaitu: MPK (matakuliah 

pengembangan kepribadian), MKK (matakuliah keilmuan dan keterampilan), 

MKB (matakuliah keilmuan berkarya), MPB (matakuliah perilaku berkarya) dan 

MBB (matakuliah berkehidupan bersama).. Inti dari format keputusan 

Mendiknas tersebut adalah sepaham dengan pendidikan UNESCO, bahwa 

pembelajaran itu mengarahkan peserta didik untuk mengetahui (learning to 

know), berbuat (learning to do), menjadi diri sendiri (learning to be), dan belajar 

untuk hidup bersama (learning how to live together). Seperti yang diungkap 

Furchan
46

, keempat pilar ini dapat dipahami secara taksonomi, yakni klasifikasi 

hubungan komponen-komponen secara hirarkis. Format kurikulum diatas 

dikembangkan berdasarkan pendekatan sistemik (systemic approach), 

menyeluruh dan kemitraan. Pendekatan sistemik adalah proses pencapaian hasil 

secara efektif dan efisien atas dasar kebutuhan-kebutuhan yang ada. proses 

tersebut meliputi pengidentifikasian kebutuhan dan masalah, alternatif 

pemecahan masalah,. Adapun karakteristik suatu pendekatan sistem adalah 

memiliki tujuan, fungsi, komponen, interaksi dan efek sinergik, dipengaruhi oleh 

sistem yang lain, mengalami proses transformasi, umpan balik, dan sifat relatif.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46  A.Furchan. et.al. (2005). Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi di Perguruan Tinggi Agama Islam. 

Yogyakarta. Pustaka. Pelajar. Hal. 66.  
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Perumusan pendekatan  ini dapat ditunjukkan pada gambar 2 .b.berikut ini:  

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.b.: Pendekatan Sistematis-Sistemik Pengembangan Kurikulum  

Adaptasi dari Furchan (2005; 69) 

3. Implementasi 

Implementasi kurikulum merupakan bagian yang sangat penting dari 

pengembangan kurikulum, sedangkan pelaksanaan kurikulum itu direalisasikan 

dalam proses belajar mengajar sesuai dengan prinsip-prinsip dan tuntutan yang 

telah dikembangkan. Untuk itu, proses pelaksanaan di lapangan memerlukan 

tahapan perencanaan pelaksanaan yang matang, agar kurikulum tersebut 

membawa dampak ke arah yang lebih baik, sesuai dengan visi, misi, dan tujuan 

yang hendak dicapai secara bersama.   

Dalam mensukseskan implementasi kurikulum di lapangan diperlukan 

langkah-langkah atau prosedur yang strategis agar bisa berjalan sesuai dengan 

yang diinginkan. Mulyasa
47

 mengatakan bahwa sedikitnya terdapat tujuh (7) 

jurus yang perlu diperhatikan dalam mensukseskan pelaksanaan kurikulum di 

lapangan, yaitu: (1) mensosialisasikan perubahan kurikulum;  (2) menciptakan 

lingkungan yang kondusif; (3)  mengembangkan fasilitas dan sumber belajar; (4) 

mendisiplinkan peserta didik; (5) mengembangkan kemandirian pimpinan; (6) 

                                                 
47  E.Mulyasa. (2004). Implementasi Kurikulum 2004 Panduan Pembelajaran KBK. Bandung. Remaja 

Rosdakarya.. Hal. 13.  

Hasil penelitian mengenai 

kompetensi lulusan yang 

diinginkan pemakai lulusan 

Program Studi PAI 

Menetapkan 

standar 

kompetensi  

Diskusi ahli dan Ketua 

Program Studi  

Membuat Substansi Kajian 

Menentukan Struktur Kurikulum 
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mengubah paradigma (pola pikir) dosen; (7) memberdayakan tenaga 

kependidikan. 

Sementara itu, Hamalik
48

 menegaskan bahwa ada beberapa faktor yang 

harus diperhatikan oleh lembaga pendidikan dalam pelaksanaan kurikulum, 

faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi implementasi kurikulum di 

lapangan. Pertama. Karakteristik kurikulum, yang mencakup ruang lingkup, 

bahan ajar, tujuan, fungsi, sifat, dan sebagainya. Kedua. Strategi implementasi, 

yaitu strategi yang digunakan dalam implementasi kurikulum seperti diskusi 

profesi, seminar, penataran, lokakarya, penyediaan buku, dan berbagai kegiatan 

lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum di lapangan. Ketiga. Karakteristik 

pengguna kurikulum, yang meliputi pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan 

sikap dosen terhadap kurikulum dalam pembelajaran. 

Selain faktor-faktor diatas, ada beberapa komponen yang termuat dalam 

rencana pelaksanaan kurikulum, diantaranya:  (1) studi program baru; (2) 

identifikasi sumber daya; (3) penetapan peran; (4) pengembangan profesional; 

(5) penjadwalan; (6) sistem komunikasi; (6) pelaksanaan monitoring
49

. Beberapa 

langkah strategis, faktor-faktor, serta komponen dalam rencana pelaksanaan 

kurikulum tersebut merupakan suatu hal yang utama dan penting untuk 

diperhatikan oleh para pengembang kurikulum.    

4. Evaluasi  

Evaluasi atau penilaian kurikulum adalah suatu sistem pengumpulan dan 

penerimaan informasi berdasarkan data yang tepat, cepat, akurat dan lengkap 

tentang pelaksanaan kurikulum yang dilaksanakan melalui langkah-langkah 

yang tepat dalam jangka waktu tertentu oleh pemantau yang ahli dan 

berpengalaman untuk mengatasi persoalan yang timbul dalam kurikulum.  

Adapun, evaluasi kurikulum bertujuan untuk mengetahui; hingga mana 

mencapai kemajuan dan tujuan yang telah ditentukan, menilai efektivitas 

                                                 
48 Oemar Hamalik. (2007). Op.Cit. Hal. 239.  
49  Ibid. Hal. 244.  
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kurikulum, dan menentukan faktor biaya, waktu, dan tingkat keberhasilan 

pelaksanaan kurikulum di lapangan. 

Salah satu model evaluasi kurikulum  yang dapat digunakan adalah model 

yang dikembangkan dan digagas oleh Stufflebeam (1969)
50

, yaitu model CIPP 

(Content, Input, Process, dan Product). Model ini adalah model evaluasi yang 

bertujuan untuk membantu dalam perbaikan kurikulum, tetapi juga sebagai alat 

untuk mengambil keputusan apakah program tersebut diberhentikan. 

Model ini mengutamakan evaluasi formatif yang kontiyu sebagai cara 

untuk meningkatkan hasil belajar. Namun fokus penilaian bukan hanya hasil 

belajar melainkan keseluruhan kurikulum serta lingkunganya (CIPP) (Nasution, 

2006: 95). Model ini mengandung empat komponen, yakni konteks, input, 

proses, dan produk, dan masing-masing perlu penilaian sendiri. Konteks 

meliputi penelitian mengenai lingkungan perguruan tinggi serta pengaruh-

pengaruh dari luar. Bila evaluasi ini memadai, maka dievaluasi Input, yakni 

meliputi strategi implementasi kurikulum ditinjau dari segi efektivitas dan 

ekonomi. Kemudian dilakukan evaluasi proses dan produk, misalnya 

kongruensi antara rencana kegiatan dan kegiatan yang nyata. Selanjutnya 

keempat komponen evaluasi kurikulum tersebut dapat ditunjukkan dalam 

gambar berikut: 

 

 

 

 

Bagan 3.d.: Model Evaluasi Kurikulum Stufflebeam 

Sumber: Curtis R. Finch & Jhon R.Crunkilton (tt: 294) 

 

 

                                                 
50

 Curtis R.Finch & Jhon R. Crunkilton. (tt). Curriculum Development in Vocational and Technical 

Education; Planning, Content, and Implementation. Boston London. Allyn and Bacon. Hal; 294.    

Curriculum Imitation and Structuring   Curriculum Operation    

Context 

evaluation  
Input 

evaluation  
Process 

Evaluation  
Product 

evaluation  
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C. Penutup  

Berdasarkan pemaparan singkat di atas, penulis menggaris bawahi bahwa 

perlu adanya framework of thinking (kerangka pikir) yang jelas dalam 

pengembangan kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan, serta 

berimplikasi pada peningkatan mutu dan kualitas; baik lulusan maupun perguruan 

tinggi itu sendiri. Hal yang perlu diperhatikan bahwa pengembangan kurikulum 

bukan sekedar melakukan inovasi dan perubahan sejumlah mata kuliah, jumlah SKS 

atau lainnya, tetapi yang lebih penting adalah harus diikuti dengan perubahan-

perubahan dalam actual curriculum.  Wallahu a‟lam bil as-Showab.  
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PROBLEMA PENINGKATAN MUTU GURU DI INDONESIA 

  Fitriani
51

  

 

Abstrak: Guru merupakan komponen paling penting dalam kegiatan pembelajaran. 

Karena itu peningkatan mutu guru secara berkesinambungan dan terarah 

menjadi kebutuhan tak terbantahkan. Namun demikian, kenyataannya upaya 

peningkatan mutu guru di Indonesia masih menghadapi kendala-kendala 

kultural maupun struktural. Kendala kultural berkaitan dengan sikap mental 

dan budaya guru itu sendiri yang belum berorientasi mutu, sedangkan 

kendala cultural berkaitan dengan kurangnya apresiasi dan keseriusan 

pemerintah terhadap upaya peningkatan mutu guru. Akibatnya, di lapangan 

seringkali ditemukan guru-guru yang kurang professional dalam 

menjalankan tugas-tugas profesionalnya. 

 

Kata Kunci: Guru, Mutu, Pendidikan, Kendala Struktural, Kultural. 

 

 

A. Pendahuluan  

 

Di tengah upaya keras pemerintah membenahi pendidikan, dunia pendidikan kita 

seolah tak henti dirundung masalah. Salah satu peristiwa cukup menonjol akhir-akhir ini  

adalah tindakan kekerasan yang kerap dilakukan oknum guru di sekolah. Misalnya 

kekerasan yang dilakukan seorang guru di sebuah SMA di Tapanuli terhadap beberapa 

siswanya karena memecahkan pot bunga sekolah. Dari gambar yang sempat terekam, 

terlihat jelas bagaimana sang guru memukul dan menendang siswanya hingga kesakitan, 

sebuah hukuman di luar batas kewajaran.  Sebelum itu, dari Sulawesi Barat diberitakan, 

seorang guru SD memukul muridnya hingga mengalami gangguan pendengaran (tuli). 

Yang terbaru adalah seorang ibu guru agama di sebuah SMP di kota Bandung yang 

menyundut siswinya dengan korek api hingga mengalami luka bakar di bagian pipi.  

Peristiwa kekerasan seperti itu, tentu sangat mengusik kesadaran kita karena 

profesi guru secara sosial menempati posisi istimewa dalam masyarakat. Jangankan 

menganiaya murid atau berbuat asusila, guru terlibat dalam jual-beli buku di sekolah, 

nyambi sebagai tukang ojek atau les privat pun---meski secara hukum tidak dilarang---

                                                 
51
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biasanya tetap dianggap kurang „etis‟ karena dikhawatirkan mencederai martabat guru. 

Karena itu, betapapun secara ekonomi profesi guru kurang menjanjikan tapi secara 

sosial tetaplah terhormat. Karena itu, wajar bila masyarakat bereaksi keras bila ada 

oknum guru yang melakukan tindakan kekerasan terhadap siswanya. “Anak untuk 

dididik, bukan dihardik; anak untuk diajar, bukan dihajar” itulah sejatinya filosofi yang 

harus mendasari profesi keguruan.  

 

B. Rekrutmen Guru 

 

Secara normatif, regulasi tentang rambu-rambu atau syarat untuk menjadi guru 

(pendidik) sebenarnya sudah jelas. Dalam pasal 40 ayat (2) UU No.20/2003 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) misalnya, dijelaskan bahwa pendidik dan 

tenaga kependidikan wajib memberi keteladanan dan menjaga nama baik lembaga, 

profesi dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Demikian juga dalam PP 19/2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) maupun PP 74/2008 bahwa seorang guru 

minimal harus memiliki empat kompetensi dasar yaitu kompetensi pedagogik, 

kepribadian, profesional dan sosial. Ini  berarti bahwa seorang guru tidak hanya dituntut 

menguasai dan mempunyai ketrampilan teknis-akademis semata tapi juga harus menjadi 

pribadi yang hangat, menyenangkan dan berwibawa.  

Tetapi mengapa kekerasan sering terjadi? Tentu ada banyak faktor penyebabnya. 

Salah satu penyebab kesalahan ini ada di tingkat hulu yakni, perekrutan guru baik saat 

tes penerimaan guru maupun di “pabrik” guru di Lembaga Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan (LPTK) seperti IKIP atau jurusan keguruan. Selama ini, kebijakan yang  

diskriminatif telah mengakibatkan profesi guru mengandung sejumlah kerancuan. 

Misalnya, di satu sisi guru dipandang dan diromantisasi sebagai sebuah “profesi” yang 

mulia dan menentukan kemajuan bangsa tapi di sisi lain justru menjadi profesi yang 

„terbuka‟. Profesi guru tidak seketat profesi dokter atau hakim yang tidak sembarang 

orang bisa memasukinya; sebaliknya, seleksi dan rekrutmen guru begitu mudah dan cair 

sehingga bisa dimasuki siapa saja. Akibatnya, profesi guru bukan saja  kurang 

profesional tapi juga mengalami distorsi. Kesalahan seperti ini bahkan disahkan melalui 

undang-undang seperti kebijakan akta IV bagi jurusan nonkeguruan. Kelonggaran 
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semacam ini telah mereduksi profesi guru seolah sekedar urusan “memegang kapur tulis 

dan berdiri di depan kelas”.  

Kita maklum bahwa kebijakan tersebut diambil karena pemerintah dihadapkan 

pada masalah jumlah guru yang terbatas. Tetapi, menjadikan profesi guru bagai „daftar 

menu‟ alias „toko kelontong‟ seperti itu juga amat riskan. Kalau pemerintah serius 

membenahi mutu pendidikan maka kebijakan berjudi dengan profesi guru semacam itu 

harus dihentikan. Kita akan membayar social-cost yang teramat mahal bila mutu guru 

dipertaruhkan di atas meja judi sejarah seperti selama ini. Karena itu, kendati aturan 

main tentang persyaratan menjadi guru sudah ada, tetapi masalahnya adalah bagaimana 

menjabarkannya secara kongkret di lapangan. Selama ini seleksi dan rekrutmen menjadi 

guru sama saja dengan pekerjaan atau jabatan lainnya. Kita bersyukur bahwa kebijakan 

Akta IV bagi nonkeguruan tersebut akhirnya dihentikan. 

Karena itu, ke depan kita harus memikirkan dan memperbaiki mekanisme 

perekrutan guru ini. Secara ideal, seleksi dan rekrutmen guru semestinya mengikuti pola 

pemilihan ratu sejagat atau miss universe. Seperti diketahui, pemilihan ratu sejagat 

mengacu pada  kriteria penilaian 3 B yaitu brain  (kecerdasan), behavior (perilaku) dan 

beautiful (kecantikan). Meski tidak persis sama, namun kriteria penilaian tersebut bisa 

juga diterapkan dalam rekrutmen guru. Aspek kecerdasan mengacu pada kenyataan 

bahwa profesi guru merupakan bidang pekerjaan yang melibatkan beberapa aspek 

mental yang kompleks sehingga mensyaratkan kemampuan atau keterampilan tertentu 

seperti kemampuan akademik dan pedagogis, kecerdasan emosional dan spiritual, 

kedewasaan dan kematangan sikap. Aspek perilaku menuntut guru untuk menjadi 

pribadi yang diteladani dan dihormati baik oleh siswanya maupun masyarakat. Profesi 

guru tidaklah sama dengan pekerja kantoran atau pemain bola yang hanya menuntut 

profesionalisme tapi terlepas dari nilai-nilai moral. Ketika (mantan) kiper Jerman Oliver 

Kuhn ketahuan berselingkuh sementara istrinya sedang hamil tua, maka hal itu tidak 

begitu berpengaruh terhadap profesinya. Kuhn tetap melenggang sebagai  kapten  Tim 

Panser karena, di mata publik, yang terpenting dia tetap profesional di lapangan hijau.  

Bila melihat dari sisi ini maka profesi guru hakikatnya tidak berbeda dengan juru 

dakwah (da‟i) karena ia mengemban misi kenabian. Profesi guru adalah profesi profetik. 

Sedangkan aspek kecantikan mengacu kepada pentingnya „penampilan‟ guru untuk 
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mendukung kedua aspek sebelumnya. Penampilan (performance) juga merupakan 

sebuah investasi sehingga guru tidak boleh mengabaikan hal ini. Karena itu, seorang 

guru tidak boleh berpenampilan urak-urakan bagai seniman maupun glamour bak 

selebritis karena keduanya sama-sama berpotensi mengganggu proses pembelajaran.  

Kecantikan tentu berdimensi luas baik kecantikan fisik maupun kecantikan budi (inner 

beauty), lebih ideal kalau keduanya terkumpul. Bila ketiga aspek di atas terdapat dalam 

pribadi guru maka sekolah, bagi siswa, pastilah merupakan lingkungan yang selalu 

dirindukan, menggugah, menyenangkan dan menggairahkan. Bisa dibayangkan, 

seandainya siswa kita diajar oleh seorang (ibu) guru seumpama Manohara yang, tidak 

saja cerdas, menarik, santun, berkepribadian tapi juga cantik! 

 

C.  Idealisme Guru  

 

“Berikan saya hukum yang buruk tetapi dengan hakim yang baik, niscaya saya 

akan mampu menegakkan keadilan”. Pernyataan seorang mantan Hakim Agung 

Amerika ini sangat popular di dunia hukum. Pernyataan ini hendak menegaskan bahwa 

baik buruknya suatu sistem pada akhirnya ditentukan faktor „manusia‟nya. Dalam dunia 

pendidikan seorang guru pada dasarnya merupakan „hakim‟ yang akan menentukan 

keberhasilan sebuah proses pembelajaran. Jika pembelajaran diibaratkan sebuah mesin 

(engine) maka guru adalah generator yang akan menggerakkan komponen-komponen 

lainnya. 

 Keberhasilan dalam interaksi dan proses pembelajaran biasanya dipengaruhi 

beberapa faktor seperti tujuan yang hendak dicapai, bahan pelajaran, metode, media, 

sarana prasarana, siswa, guru, dan waktu yang tersedia. Dari semua faktor tersebut, 

gurulah yang paling dominan. Dalam film Freedom Writer‟s misalnya, kita melihat 

bagaimana seorang ibu guru muda berjuang keras mengubah suasana sekolah di sebuah 

daerah pinggiran Amerika dengan karakteristik murid yang beragam: keluarga broken, 

akrab dengan obat-obatan dan miras, miskin, rasialis, serta kohesi sosial yang retak. 

Dengan kegigihannya, sang guru akhirnya berhasil mengembalikan siswa ke dalam 

kelas dan menjalani hari-hari di sekolah sebagai hari yang menyenangkan. Di tanah air, 

sosok ibu Muslimah dalam Laskar Pelangi mengilhami kita semua bahwa kecintaan 
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terhadap profesi bahkan berhasil mengatasi semua keterbatasan yang ada. Kisah nyata 

ini juga memberi pesan universal bahwa sesulit apapun keadaan, kita tidak boleh 

menyerah dalam memajukan dan mencerdaskan anak-anak bangsa.    

Harus diakui bahwa secara umum mutu guru kita masih rendah. Dirjen PMPTK 

Fasli Jalal pernah menyebutkan bahwa hampir separuh dari 2,6 juta guru yang ada 

belum layak mengajar. Penyebab rendahnya mutu guru tersebut cukup kompleks. E. 

Mulyasa  mengidentifikasi terdapat empat faktor keterpurukkan mutu guru yaitu (1) 

masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara utuh disebabkan rendahnya 

tingkat kesejahteraan; (2) belum adanya standar profesional guru sebagaimana tuntutan 

di negara-negara maju; (3) kemungkinan adanya perguruan tinggi swasta yang 

mencetak guru asal jadi, atau setengah jadi, tanpa memperhitungkan outputnya kelak di 

lapangan; dan (4) kurangnya motivasi guru dalam meningkatkan kualitas diri karena 

guru tidak dituntut untuk meneliti sebagaimana dosen di perguruan tinggi.
52

  

Dengan demikian, penyebab rendahnya mutu guru ada yang bersifat struktural 

maupun kultural.  Secara struktural, sebagian masalah tersebut merupakan dampak dari 

kebijakan yang cenderung menempatkan pendidikan sekedar sebagai “catatan kaki” dari 

grand design dan paradigma pembangunan nasional kita selama ini.  Politisasi dan 

romantisasi terhadap profesi guru pada masa lalu maupun masa kini, menyebabkan 

upaya untuk meningkatkan mutu guru tidak pernah dilakukan secara serius. 

 Sementara secara kultural, peningkatan mutu guru berhadapan dengan budaya 

masyarakat yang cenderung pragmatis dan instan. Sebagian besar masyarakat  

menganggap bahwa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), termasuk menjadi guru PNS, 

merupakan „pencapaian tertinggi‟ dan „zona aman‟ dalam hidup sehingga kadang 

mematikan kreatifitas, inovasi dan semangat belajar. Secara khusus, pandangan 

semacam ini begitu dominan dalam masyarakat pedesaan. Akibatnya, upaya pemerintah 

untuk meningkatkan mutu guru, misalnya melalui sertifikasi, seringkali mengalami 

distorsi di sana sini. Kita sering melihat misalnya, banyak guru yang mengikuti seminar-

seminar sekedar untuk mendapatkan sertifikat guna keperluan kredit poin sertifikasi.  

                                                 
52

 Lihat E. Mulyasa.(2008). Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru. Bandung: Rosda Karya. 
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Di pihak lain, sertifikasi disederhanakan sekedar masalah remunerasi atau 

kesejahteraan, bukan sarana peningkatan kapasitas diri. Padahal faktanya, kesejahteraan  

tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kreatifitas. Bahkan sebuah hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kenaikan gaji hanya berpengaruh selama empat bulan 

terhadap kinerja seseorang. Ini sejalan dengan penelitian Douglas B Reeves yang 

menemukan bahwa pencapaian standar mutu pendidikan yang baik tidak dapat 

diwujudkan hanya melalui legislasi dan resolusi di parlemen, tapi juga ditentukan oleh 

pemahaman akan nilai-nilai mutu itu sendiri.
53

  Ini berarti bahwa peningkatan mutu 

guru membutuhkan konsistensi yang tinggi dan kesungguhan dari guru itu sendiri. 

Apalagi berbagai inovasi baru dan teori belajar terus bermunculan seperti konsep 

PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan), kecerdasan ganda, 

accelerated learning, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual dan lain-lain. 

Semuanya itu tentu menuntut guru beradaptasi serta terus mengaktualkan 

kemampuannya.  

Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu guru kita tidak hanya membutuhkan 

kompetensi tapi juga dedikasi. Guru yang memiliki kompetensi bagus tapi kurang 

memiliki dedikasi biasanya hanya melahirkan guru-guru yang pandai menuntut hak tapi 

melupakan kewajibannya. Kita gembira bahwa di era reformasi sekarang kesadaran para 

guru untuk menuntut hak-haknya sudah tumbuh. Tetapi yang kita butuhkan bukan 

sekedar kesadaran “unjuk rasa” tapi juga guru yang mampu “unjuk kerja”. Dengan 

demikian, dalam konteks peningkatan profesional  guru dewasa ini maka  etos Oemar 

Bakri  dalam balada Iwan Fals tetap  relevan kita hadirkan, yakni sosok guru jujur-

berbakti. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53
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IMPLEMENTASI DAN PENGEMBANGAN  

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI  SEKOLAH 

Oleh : Nuril Furkan *) 

 

Abstrak :Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan salah satu 

negara yang ada di Dunia yang memiliki keunikan tersendiri di mana 

wilayah yang kepulauan sebagai ciri khasnya tentu berimplikasi pada 

jumlah populasi penduduk yang cukup besar, jumlah kelompok etnik dan 

adat istiadat yang beragam, bahasa yang bermacam-macam dengan 

variasi dialek yang berbeda pula, dan budaya yang beragam, agama 

serta keunikan dan keberagaman lainnya. 

                 Harus diakui bahwa konflik yang muncul di Indonesia sangat cepat 

terjadi bila mengedepankan isu-isu perbedaan keragaman. Hal ini 

merupakan sebuah tantangan khususnya kalangan sekolah karena 

sekolah merupakan miniatur dari masyarakat dimana peserta didik yang 

belajar di sekolah membawa budaya masing-masing.   

                 Salah satu upaya yang dilakukan sekolah dengan memberikan 

pemahaman pada peserta didik melalui pola implementasi dan 

pengembangan pendidikan multikultural pada setiap sisi kehidupan di 

sekolah baik melalui kegiatan kurikikuler, ko-kurikuler maupun ekstra-

kurikuler serta peran-peran kepala sekolah dan guru sebagai garda 

terdepan dalam implementasi dan pengembangan pendidikan 

multikultural di sekolah. Dengan demikian pendidikan multikultural 

dapat meminimalisir konflik  serta memberikan pemahaman akan nilai-

nilai positif akan keberagaman pada peserta didik khususnya.  

 

Kata Kunci : Pendidikan Multikultural, Multikulturalisme, Sekolah,Kepala 

Sekolah,  

                   Guru. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                    *) Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Dompu 

 

A. Pendahuluan  

Sekarang ini, jumlah pulau di wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI) berjumlah 17.667 pulau besar dan kecil. Populasi penduduknya 

berjumlah kira-kira 210 juta jiwa, terdiri dari 350 kelompok etnis dan adat istiadat 

yang menggunakan hampir 200 bahasa dan dialek local yang berbeda. Dari sudut 

agama mereka memeluk Islam, Kristen, Hindu, Budha dan Konghu Cu serta 

berbagai macam aliran kepercayaan lainnya. Dengan jumlah penduduk, etnis, suku, 
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agama, adat, bahasa daerah dan pulau yang banyak acapkali Indonesia dikatakan 

sebagai negara yang multi etnis  dan multi agama (Yani Kusmarni, 2010). 

Keragaman yang begitu banyak, disadari atau tidak dapat menimbulkan 

konflik-konflik sosial apabila tidak dikelola dengan baik, apalagi dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditandai kemajuan teknologi 

komunikasi dan informasi telah mengubah dimensi kehidupan masyarakat 

Indonesia dari waktu ke waktu. Perubahan budaya masyarakat seiring dengan 

proses globalisasi telah menembus pola kehidupan masyarakat baik melalui kondisi 

nyata maupun dalam dunia maya. Proses globalisasi yang kuat dibarengi dengan 

adanya ruang gerak untuk mengembangkan eksistensi memunculkan dimensi 

dimana setiap orang dan kelompok ingin berkarya dan menampilkan eksistensinya 

dihadapan kelompok lain. Arus globalisasi menjadikan batas-batas negara atau 

wilayah secara geografis tidak diperhatikan lagi, hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Suyatno bahwa “era global konsep negara menjadi tidak penting lagi 

karena secara empirik suatu bangsa tidak akan mampu mengisolasi negara dan 

pemerintahnya dari pengaruh-pengaruh global”. 

Konsep-konsep kehidupan bernegara, kehidupan berbangsa dan eksistensi 

nilai-nilai demokrasi serta pengakuan yang belum sepenuh dipahami oleh 

masyarakat dan bangsa Indonesia melahirkan suatu pola atau pemikiran baru yang 

dapat memperkokoh dan mempersatukan keragaman tersebut yiatu konsep 

Multikulturalisme. Multikulturalisme merupakan suatu konsep yang memberikan 

pemahaman untuk mengakui akan keragaman budaya dan pengakuan eksistensi 

keragaman budaya. Agar konsep multikulturalisme dapat berkembang dan disadari 

sebagai suatu perekat antar budaya perlu dilatih dan didik pada generasi penerus  

melalui proses pendidikan pada Satuan Pendidikan baik pada tingkatan Sekolah 

Dasar, Sekolah Menengah Pertama maupun Sekolah Menengah Atas. 

Pendidikan sebagai proses transformasi budaya diartikan sebagai kegiatan 

pewarisan budaya dari satu generasi ke genarasi yang lain. Pendidikan sebagai 

proses pembentukan pribadi karena pendidikan berfungsi sebagai suatu kegiatan 

yang sistematis dan sistemik terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. 

Pada kenyataan proses pembentukan kepribadian ini berlangsung untuk dua sasaran 
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yaitu mereka yang belum dewasa oleh yang sudah dewasa, dan bagi mereka yang 

sudah dewasa atas usaha sendiri. Sedangkan pendidikan sebagai proses penyiapan 

warga Negara diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk membekali 

peserta didik  agar menjadi warga Negara yang baik.  

Implementasi Pendidikan multikultural pada satuan pendidikan dapat 

memberikan penguatan pada peserta didik tentang pentingnya nilai saling 

menghargai antar sesama, menghargai keragaman budaya, etnis, agama, suku, ras, 

perbedaan tingkatan ekonomi, pendidikan, sosial budaya bangsa Indonesia sehingga 

sudah sejak dini konflik sosial dapat dicegah. Selain itu untuk mengimbangin 

materi pelajaran  yang selama ini menggrogoti pikiran peserta didik yang berakibat 

nilai-nilai humanis dan jati diri peserta didik makin lama makin terkikis. Betapa 

pentingnya pendidikan Multikultural untuk diterapkan pada Satuan Pendidikan 

seperti yang diungkap oleh Azyumardi Azra bahwa “Pembentukan masyarakat 

multikultural Indonesia yang sehat tidak bisa secara taken for granted atau trial and 

error, melainkan harus diupayakan secara sistematis, programatis, integrated dan 

berkesinambungan, dan bahkan perlu percepatan (akselerasi). Salah satu strategi 

penting dalam mengakselerasikannya adalah pendidikan multikultural yang 

diselenggarakan melalui seluruh lembaga pendidikan, baik formal atupun non-

formal, dan bahkan informal dalam masyarakat luas”. 

 

B. Konsep Multikulturalisme 

Menurut J. Sudarminta (2011 : 1) mengatakan multikulturakisme diartikan 

sebagai: 1) pahama/ideologi yang mengakui dan meghormati dan merayakan 

keragaman budaya dalam kesederajatan, baik  secara individual maupun secara 

kelompok budaya; keragaman budaya dipandang sebagai mosaik yang indah; 2) 

faham yang memperjuangkan bukan hanya pengakuan adanya fakta kemajemukan 

budaya tetapi juga bahwa fakta tersebut perlu dihormati, dilestarikan dan 

dikembangkan; 3) perbedaan budaya perlu diakui dan dihormati, bukan hanya 

perbedaan antara budaya (inter cultural differences) tetapi juga perbedaan dalam 

satu budaya (intra cultural defferences); 4) pergeseran pola pikir dari “berbeda-

beda tetapi satu” ke “satu tetapi berbeda-beda”; bukan sekedar pluralisme budaya; 
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5) pembedaan antara multikulturalisme sebagai diskursus formal/dari atas dan 

multikulturalisme sebagai diskursus dari bawah; 6) secara politis terkait dengan 

keadilan sosial, demokrasi dan hak asasi manusia; 7) politik mencari pengakuan 

(politic of recognition) sebagai warga yang sederajat dan sama hak; 8) hak budaya 

sebagai salah satu hak sipil (selain hak ekonomi dan sosial) yang wajib dihormati 

dalam negara demokrasi modern; 9) dikontraskan dengan monokulturalisme dalam 

negara bangsa yang secara normatif menganut satu budaya yang sama untuk semua.  

Parekh dalam Azra, A (2007) mengklasifikasi lima model multikulturalisme 

yang dapat menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan di Tanah Air. Kelima 

model multikulturalisme yang dimaksud adalah: 1) multikulturalisme isolasionis; 2)  

multikulturalisme akomodatif; 3) multikulturalisme otonomis; 4)   

multikulturalisme Kritikal  atau  Interaktif ; 5) multikulturalisme kosmopolitan. 

 

C. Pentingnya Pendidikan Multikultural  

Pendidikan multikultural adalah proses penanaman cara hidup 

menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di 

tengah-tengah masyarakat plural. Dengan pendidikan multikultural, diharapkan 

adanya kekenyalan dan kelenturan mental bangsa menghadapi benturan konflik 

sosial, sehingga persatuan bangsa tidak mudah patah dan retak. Dalam konteks 

Indonesia, yang dikenal dengan muatan yang sarat kemajemukan, maka pendidikan 

multikultural menjadi sangat strategis untuk dapat mengelola kemajemukan secara 

kreatif, sehingga konflik yang muncul sebagai dampak dari transformasi dan 

reformasi sosial dapat dikelola secara cerdas dan menjadi bagian dari pencerahan 

kehidupan bangsa ke depan. 

Pendidikan multikultural sangat relevan dilaksanakan dalam mendukung 

proses demokratisasi, dimana pada pendidikan multikultural terdapat beberapa hal 

terkait mengenai; pengakuan hak asasi manusia, tidak adanya diskriminasi dan 

diupayakannya keadilan sosial. Selain itu, dengan pendidikan multikultural ini 

dimungkinkan seseorang dapat hidup dengan tenang di lingkungan kebudayaan 

yang berbeda dengan yang dimilikinya. Masyarakat Indonesia merupakan 

masyarakat majemuk dan bahkan paling majemuk di dunia, karena itu agar 
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kemajemukan ini tidak berkembang menjadi ancaman disintegrasi harus 

diupayakan untuk dikelola (Fajri, M. 2010). 

Cardinas, Jose. A. (1975), pentingnya pendidikan multikultural ini 

didasarkan pada lima pertimbangan: 1) incompatibility (ketidakmampuan hidup 

secara harmoni); 2) other languages acquisition  (tuntutan bahasa lain); 3) cultural 

pluralism (keragaman kebudayaan); 4) development of positive self-image 

(pengembangan citra diri yang positif); dan 5) equility of educational opportunity 

(kesetaraan memperoleh kesempatan pendidikan).  

Sedangkan Gollnick, Donna M. (1983) menyebutkan bahwa pentingnya 

pendidikan multikultural dilatarbelakangi oleh beberapa asumsi: 1) bahwa setiap 

budaya dapat berinteraksi dengan budaya lain yang berbeda, dan bahkan dapat 

saling memberikan kontribusi; 2) keragaman budaya dan interaksinya merupakan 

inti dari masyarakat Amerika dewasa ini; 3) keadilan sosial dan kesempatan yang 

setara bagi semua orang  merupakan hak bagi semua warga negara; 4) distribusi 

kekuasaan dapat dibagi secara sama kepada semua kelompok etnik; 5) sistem 

pendidikan memberikan fungsi kritis terhadap kebutuhan kerangka sikap dan nilai 

demi kelangsungan masyarakat demokratis;  dan 6) para guru dan para praktisi 

pendidikan dapat mengasumsikan sebuah peran kepemimpinan dalam mewujudkan 

lingkungan yang mendukung pendidikan multikultural.  

 

D. Pendidikan Multikultural 

1. Pengertian Pendidikan Multikultural 

Sudarminta, J (2011 : 3) mengatakan pendidikan multikultural adalah: 

1) upaya untuk menanggapi semakin banyaknya sekolah diberbagai belahan 

dunia yang dihadiri oleh peserta didik dari berbagai latar belakang budaya, etnis, 

ras, warna kulit dan kelas sosial; 2) tanggapan praktis terhadap 

ketidakmemadaian beberapa pendekatan sebelumnya menghadapi 

keanekaragaman budaya seperti model asismilasi budaya minoritas ke dalam 

budaya mayoritas, model “salad bowl”, “melting pot” serta rasisme dan 

deskriminasi terhadap minoritas; 3) upaya mereformasi sekolah guna 

menciptakan iklim pembelajaran yang memberikan kesempatan sama kepada 
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macam-macam siswa dari kelompok yang kurang beruntung karena latar 

belakang budaya, suku, agama, ras, jenis kelamin, kelas sosial, sehingga mereka 

nantinya juga dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam memasuki pasar 

kerja dan membangun masyarakat yang adil, demokratis dan sejahtera.     

Menurut Lasmawan (2004) mengatakan pendidikan multikultur adalah 

proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap 

keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Hal 

yang sama juga dikatakan Banks, J.A, (2001) bahwa pendidikan multikultural 

adalah konsep, ide atau falsafah sebagai suatu rangkaian kepercayaan (set of 

believe) dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman 

budaya dan etnis di dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas 

pribadi, kesempatan-kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun 

negara.  

Pendidikan multikultural adalah proses penanaman cara hidup 

menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di 

tengah-tengah masyarakat plural. Dengan pendidikan multikultural, diharapkan 

adanya kekenyalan dan kelenturan mental bangsa menghadapi benturan konflik 

sosial, sehingga persatuan bangsa tidak mudah patah dan retak (Asy‟arie, M. 

2004). 

Jadi pendidikan multikultural adalah proses pendidikan yang 

dilaksanakan di sekolah untuk memberikan pemahaman pada peserta didik 

mengenai keragaman budaya, etnik, ras, agama baik di sekolah maupun di 

masyarakat serta pola interaksi akibat adanya keanaekaragaman sehingga tidak 

ada sikap diksriminasi terhadap kelompok tertentu dan  terhindarnya konflik 

antara kelompok. 

2. Tujuan dan fokus pendidikan multikultural 

a. Tujuan pendidikan multikultural 

Menurut Sudarminta, J (2011 : 5) mengatakan tujuan pendidikan 

multikultural sebagai berikut: 1) mengadakan gerakan reformasi pendidikan 

guna mengusahakan agar keragaman latar belakang budaya, ras, etnik, 

agama dan gender peserta didik dapat memperkaya budaya bangsa dan tidak 
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menjadi sumber konflik ataupun deskriminasi sosial; 2) membantu individu 

memperoleh pemahaman diri yang lebih mendalam dengan melihat dirinya 

dari pespektif budaya lain sehingga tumbuh pengenalan, saling pengertian, 

bersikap toleran dan hormat terhadap individu dari budaya lain yang 

berbeda dengan dirinya; 3) mengintegrasikan muatan multikultural dalam 

kurikulum yang ada sehingga dampak negatif dari dominasi budaya dan 

etnik tertentu dalam kurikulum yang sudah ada dapat dihindarkan; 4) 

mengurangi prasangka negatif dan sentimen kesukuan, etnik, budaya, 

gender dan keagamaan di sekolah dan di masyarakat; 5) menunjang 

terciptanya masyarakat yang lebih demokratis, adil, damai dan sejahtera 

secara merata; 6) mengembangkan nasionalisme baru yang menekankan 

kesatuan dalam kebhinekaan; 7) mengurangi derita dan deskriminasi yang 

diamali oleh anggota etnik tertentu dan kelompok ras tertentu karena ciri-

ciri budaya mereka yang dianggap tidak selaras dengan budaya arus utama; 

8) menyadarkan semua akan pentingnya kebudayaan dalam pendidikan dan 

bahwa ilmu pengetahuan dikosntruksi secara sosial dan kultural. 

Pendidikan multikultural merupakan pendidikan yang menekankan 

pada pendekatan progresif untuk memungkinkan semua peserta didik 

dengan berbagai latar belakang budaya mendapat pendidikan yang adil dan 

berkualitas sesuai dengan latar belakang yang dimiliki tersebut (Zamroni,  

2007). Sedangkan Nieto (1992) dalam Akhmad Sudrajat (2008) 

menyebutkan bahwa pendidikan multibudaya bertujuan untuk sebuah 

pendidikan yang bersifat anti rasis; yang memperhatikan ketrampilan-

ketrampilan dan pengetahuan dasar bagi warga dunia; yang penting bagi 

semua murid; yang menembus seluruh aspek sistem pendidikan; 

mengembangkan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang memungkinkan 

murid bekerja bagi keadilan sosial; yang merupakan proses dimana pengajar 

dan murid bersama-sama mempelajari pentingnya variabel budaya bagi 

keberhasilan akademik; dan menerapkan ilmu pendidikan yang kritis yang 

memberi perhatian pada bangun pengetahuan sosial dan membantu murid 
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untuk mengembangkan ketrampilan dalam membuat keputusan dan 

tindakan sosial. 

Tujuan pendidikan dengan berbasis multikultural dapat 

diidentifikasi: (1) untuk memfungsikan peranan sekolah dalam memandang 

keberadaan siswa yang beraneka ragam; (2) untuk membantu siswa dalam 

membangun perlakuan yang positif terhadap perbedaan kultural, ras, etnik, 

kelompok keagamaan; (3) memberikan ketahanan siswa dengan cara 

mengajar mereka dalam mengambil keputusan dan keterampilan sosialnya; 

(4) untuk membantu peserta didik dalam membangun ketergantungan lintas 

budaya dan memberi gambaran positif kepada mereka mengenai perbedaan 

kelompok (Nasrudin, I. 2010). 

b. Fokus pendidikan multikultural 

Fokus pendidikan multikultural menurut  Tilaar, H.A.R (2002) 

mengatakan bahwa dalam program pendidikan multikultural, fokus tidak 

lagi diarahkan semata-mata kepada kelompok sosial, agama dan kultural 

mainstream. Pendidikan multikultural  sebenarnya merupakan sikap peduli 

dan mau mengerti ataupun pengakuan terhadap orang lain yang berbeda. 

Dalam konteks ini, pendidikan multikultural melihat masyarakat secara 

lebih luas. Berdasarkan pandangan dasar bahwa sikap indeference dan non-

recognition tidak hanya berakar dari ketimpangan struktur rasial, tetapi 

paradigma pendidikan multikultural mencakup subyek-subjek mengenai 

ketidakadilan, kemiskinan, penindasan, dan keterbelakangan kelompok-

kelompok minoritas dalam berbagai bidang baik itu sosial, ekonomi, 

budaya, pendidikan dan sebagainya.  

Dalam konteks deskriptif, pendidikan multikultural seyogyanya 

berisikan tentang tema-tema mengenai toleransi, perbedaan ethno-cultural 

dan agama, bahaya diskriminasi, penyelesaian konflik dan mediasi, hak 

asasi manusia, demokratisasi, pluralitas, kemanusiaan universal dan subje-

subjek lain yang relevan (Tilaar, H.A.R. 2002). 
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3. Pendekatakan-Pendekatan dalam proses Pendidikan Multikultural 

Menurut Iis Arifudin (2007) mengatakan ada beberapa pendekatan 

dalam proses pendidikan multikultural antara lain :  

Pertama, perubahan paradigma dalam memandang pendidikan (education) 

dengan persekolahan (schooling) atau pendidikan multikultural dengan program-

program sekolah formal. Pandangan yang lebih luas mengenai pendidikan 

sebagai transmisi kebudayaan membebaskan pendidik dari asumsi bahwa 

tanggungjawab primer dalam mengembangkan kompetensi kebudayaan di 

kalangan peserta didik. Hal ini semata-mata berada di tangan mereka dan justru 

seharusnya semakin banyak pihak yang bertanggungjawab karena program-

program sekolah terkait dengan pembelajaran informal di luar sekolah. 

Kedua, menghindari pandangan yang menyamakan kebudayaan dengan 

kelompok etnik. Yang dimaksud adalah tidak perlu lagi mengasosiasikan 

kebudayaan semata-mata dengan kelompok-kelompok etnik sebagaimana yang 

terjadi selama ini. Secara tradisional, para pendidik mengasosiasikan 

kebudayaan hanya dengan kelompok-kelompok sosial yang relatif self sufficient 

daripada dengan sejumlah orang yang secara terus menerus dan berulang-ulang 

terlibat satu sama lain dalam satu atau lebih kegiatan. Dalam konteks pendidikan 

multikultural, pendekatan ini diharapkan dapat mengilhami para penyusun 

program-program pendidikan multikultural untuk menghilangkan 

kecenderungan memandang peserta didik secara stereotype menurut identitas 

etnik mereka, dan akan meningkatkan eksplorasi pemahaman yang lebih besar 

mengenai kesamaan dan perbedaan di kalangan peserta didik dari berbagai 

kelompok etnik. 

Ketiga, karena pengembangan kompetensi dalam suatu kebudayaan baru 

biasanya membutuhkan interaksi inisiatif dengan orang-orang yang sudah 

memiliki kompetensi, bahkan dapat dilihat lebih jelas bahwa upaya-upaya untuk 

mendukung sekolah-sekolah yang terpisah secara etnik adalah antitesis terhadap 

tujuan pendidikan multikultural. Mempertahankan dan memperluas solidaritas 

kelompok adalah menghambat sosialisasi ke dalam kebudayaan baru. 
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Pendidikan bagi pluralisme budaya dan pen didikan multikultural tidak dapat 

disamakan secara logis.  

Keempat, pendidikan multikultural meningkatkan kompetensi dalam beberapa 

kebudayaan . Adapun kebudayaan mana yang akan diadopsi itu ditentukan oleh 

situasi yang ada disekitarnya.  

Kelima, pendidikan multikultural, baik dalam sekolah maupun luar sekolah 

meningkatkan kesadaran tentang kompetensi dalam beberapa kebudayaan. 

Kesadaran seperti ini akan menjauhkan kita dari konsep dwi budaya atau 

dikotomi antara pribumi dan non-pribumi. Dikotomi semacam ini bersifat 

membatasi individu untuk sepenuhnya mengekspresikan diversitas kebudayaan. 

Pendekatan ini meningkatkan kesadaran akan multikulturalisme sebagai 

pengelaman moral manusia. Kesadaran ini mengandung makna bahwa 

pendidikan multikultural berpotensi untuk menghindari dikotomi dan 

mengembangkan apresiasi yang lebih baik melalui kompetensi kebudayaan yang 

ada pada diri peserta didik. 

Pendapat lain mengatakan pendekatan dalam pendidikan multikultural 

meliputi: a) pengajaran yang diberikan kepada mereka yang berbeda secara 

kultural dilakukan dengan penitikberatan agar di kalangan mereka terjadi 

perubahan kultural; b) memperhatikan pentingnya hubungan manusia dengan 

mengarahkan atau mendorong siswa memiliki perasaan positif, mengembangkan 

konsep diri, mengembangkan toleransi dan mau menerima orang lain; c) 

menciptakan arena belajar dalam satu kelompok budaya;  d) pendidikan 

multikultural dilakukan sebagai upaya mendorong persamaan struktur sosial dan 

pluralisme kultural dengan pemerataan kekuasaan antar kelompok;  e) 

pendidikan multikultural sekaligus sebagai upaya rekontruksi sosial agar terjadi 

persamaan struktur sosial dan pluralisme kultural dengan tujuan menyiapkan 

agar setiap warga negara aktif mengusahakan persamaan struktur sosial 

(http://moshimoshi.netne.net/materi/ilmu_pendidikan/bab_9.htm).   

4. Dimensi Pendidikan Multikultural 

James A. Banks (1993) mengidentifikasi ada lima dimensi pendidikan 

multikultural yang diperkirakan dapat membantu guru dalam 
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mengimplementasikan beberapa program yang mampu merespon terhadap 

perbedaan pelajar (siswa) yaitu: 

a. Dimensi integrasi isi/materi (content integration).  

Dimensi ini digunakan oleh guru untuk memberikan keterangan dengan 

„poin kunci‟ pembelajaran dengan merefleksi materi yang berbeda-beda. 

Secara khusus, para guru menggabungkan kandungan materi pembelajaran 

ke dalam kurikulum dengan beberapa cara pandang yang beragam. Salah 

satu pendekatan umum adalah mengakui kontribusinya, yaitu guru-guru 

bekerja ke dalam kurikulum mereka dengan membatasi fakta tentang 

semangat kepahlawanan dari berbagai kelompok. di samping itu, rancangan 

pembelajaran dan unit pembelajarannya tidak dirubah. Dengan beberapa 

pendekatan, guru menambah beberapa unit atau topik secara khusus yang 

berkaitan dengan materi multikultural. 

b. Dimensi konstruksi pengetahuan (knowledge construction).  

Suatu dimensi dimana para guru membantu siswa untuk memahami 

beberapa perspektif dan merumuskan kesimpulan yang dipengaruhi oleh 

disiplin pengetahuan yang mereka miliki. Dimensi ini juga berhubungan 

dengan pemahaman para pelajar terhadap perubahan pengetahuan yang ada 

pada diri mereka sendiri; 

c. Dimensi pengurangan prasangka (prejudice reduction).  

Guru melakukan banyak usaha untuk membantu siswa dalam 

mengembangkan perilaku positif tentang perbedaan kelompok. Sebagai 

contoh, ketika anak-anak masuk sekolah dengan perilaku negatif dan 

memiliki kesalahpahaman terhadap ras atau etnik yang berbeda dan 

kelompok etnik lainnya, pendidikan dapat membantu siswa mengembangkan 

perilaku intergroup yang lebih positif, penyediaan kondisi yang mapan dan 

pasti. Dua kondisi yang dimaksud adalah bahan pembelajaran yang memiliki 

citra yang positif tentang perbedaan kelompok dan menggunakan bahan 

pembelajaran tersebut secara konsisten dan terus-menerus. Penelitian 

menunjukkan bahwa para pelajar yang datang ke sekolah dengan banyak 

stereotipe, cenderung berperilaku negatif dan banyak melakukan 
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kesalahpahaman terhadap kelompok etnik dan ras dari luar kelompoknya. 

Penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan teksbook multikultural atau 

bahan pengajaran lain dan strategi pembelajaran yang kooperatif dapat 

membantu para pelajar untuk mengembangkan perilaku dan persepsi 

terhadap ras yang lebih positif. Jenis strategi dan bahan dapat menghasilkan 

pilihan para pelajar untuk lebih bersahabat dengan ras luar, etnik dan 

kelompok budaya lain. 

d. Dimensi pendidikan yang sama/adil atau kesetaraan dalam pendidikan 

(equitable pedagogy).  

Dimensi ini memperhatikan cara-cara dalam mengubah fasilitas 

pembelajaran sehingga mempermudah pencapaian hasil belajar pada 

sejumlah siswa dari berbagai kelompok. Strategi dan aktivitas belajar yang 

dapat digunakan sebagai upaya memperlakukan pendidikan secara adil, 

antara lain dengan bentuk kerjasama (cooperatve learning), dan bukan 

dengan cara-cara yang kompetitif (competition learning). Dimensi ini juga 

menyangkut pendidikan yang dirancang untuk membentuk lingkungan 

sekolah, menjadi banyak jenis kelompok, termasuk kelompok etnik, wanita, 

dan para pelajar dengan kebutuhan khusus yang akan memberikan 

pengalaman pendidikan persamaan hak dan persamaan memperoleh 

kesempatan belajar. 

e. Dimensi pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial 

(empowering school culture and social structure).  

Dimensi ini penting dalam memperdayakan budaya siswa yang dibawa ke 

sekolah yang berasal dari kelompok yang berbeda. Di samping itu, dapat 

digunakan untuk menyusun struktur sosial (sekolah) yang memanfaatkan 

potensi budaya siswa yang beranekaragam sebagai karakteristik struktur 

sekolah setempat, misalnya berkaitan dengan praktik kelompok, iklim sosial, 

latihan-latihan, partisipasi ekstra kurikuler dan penghargaan staff dalam 

merespon berbagai perbedaan yang ada di sekolah. 
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5. Manfaat Pendidikan Multikultural 

Pendidikan multikultural merupakan sebuah proses dimana seseorang 

mengembangkan kompetensi dalam beberapa sistem standard untuk 

mempersepsi, meyakini, dan melakukan tindakan. Beberapa manfaat yang 

diperoleh dari pendidikan multikultural menurut Nasrudin, I (2010) sebagai 

berikut : 

a) Penerapan pendidikan multikultural sangat penting untuk meminimalisasi 

dan mencegah terjadinya konflik di beberapa daerah. Melalui pendidikan 

berbasis multikultural, sikap dan mindset (pemikiran) siswa akan lebih 

terbuka untuk memahami dan menghargai keberagaman. 

b) Metodologi dan strategi pembelajaran multikultural dengan menggunakan 

sarana audio visual telah cukup menarik minat belajar anak serta sangat 

menyenangkan bagi siswa dan guru. Karena, siswa secara sekaligus dapat 

mendengar, melihat, dan melakukan praktik selama proses pembelajaran 

berlangsung. Hal ini menjelaskan bahwa pembelajaran multikultural sangat 

baik untuk diterapkan dalam rangka meningkatkan minat belajar siswa yang 

lebih tinggi. 

c) Guru-guru dituntut kreatif dan inovatif sehingga mampu mengolah dan 

menciptakan desain pembelajaran yang sesuai. Termasuk memberikan dan 

membangkitkan motivasi belajar siswa, serta memperkenalkan dan 

mengembangkan nilai-nilai dan sikap toleransi, solidaritas, empati, 

musyawarah, dan egaliter kepada sesama. Para siswa pun bisa menjadi lebih 

memahami kearifan lokal yang menjadi bagian dari budaya bangsa. 

d) Pendidikan multikultural membantu siswa untuk mengakui ketepatan dari 

pandangan-pandangan budaya yang beragam, membantu siswa dalam 

mengembangkan kebanggaan terhadap warisan budaya mereka, 

menyadarkan siswa bahwa konflik nilai sering menjadi penyebab konflik 

antar kelompok masyarakat (Savage & Armstrong, 1996). 

e) Pendidikan multikultural diselenggarakan dalam upaya mengembangkan 

kemampuan siswa dalam memandang kehidupan dari berbagai perspektif 
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budaya yang berbeda dengan budaya yang mereka miliki, dan bersikap 

positif terhadap perbedaan budaya, ras, dan etnis. (Farris & Cooper, 1994). 

f) Dapat membimbing, membentuk dan mengkondisikan siswa agar memiliki 

mental atau karakteristik terbiasa hidup di tengah-tengah perbedaan yang 

sangat kompleks, baik perbedaan ideologi, perbedaan sosial, perbedaan 

ekonomi dan perbedaan agama. Dengan pembelajaran mutikultural para 

lulusan akan dapat memiliki sikap kemandirian dalam menyadari dan 

menyelesaikan segala problem kehidupannya. 

E. Strategi dan Manajemen Pendidikan Multikultural di Sekolah. 

Strategi dan manajemen pendidikan multikultural di sekolah dilakukan 

melalui berbagai aspek-aspek yang pada sekolah sebagai berikut : 

1. Aspek Kurikulum  

Menurut A. Efendi Sanusi (2009) mengatakan pendidikan multikultural 

sebagai wacana baru di Indonesia dapat diimplementasikan tidak hanya melalui 

pendidikan formal, tetapi juga dapat dimplementasikan melalui pendidikan 

nonformal. Dalam pendidikan formal, pendidikan multikultural tidak harus 

dirancang khusus sebagai muatan substansi tersendiri, tetapi dapat diintegrasikan 

dalam kurikulum yang sudah ada melalui bahan ajar atau model pembelajaran. 

Dalam pendidikan nonformal, pendidikan multikultural dapat disosialisasikan 

melalui pelatihan-pelatihan dengan model pembelajaran yang responsif 

multikultural dengan mengedepankan penghormatan terhadap perbedaan, baik 

ras, suku, maupun agama antara anggota masyarakat. 

Berkaitan dengan pendidikan multikultural,  Mark K. Smith (2002) 

memposisikan kurikulum pada 4 (empat) pendekatan, yaitu: (a) kurikulum 

sebagai silabus (curriculum as a body of knowledge to be transmitted), (b) 

kurikulum sebagai produk (curriculum as product), (c) kurikulum sebagai proses 

(curriculum as process), dan (d) kurikulum sebagai praksis (curriculum as 

praxis).  

Menurut Nasrudin, I (2010) bahwa  kurikulum yang diperlukan dalam 

pendidikan multikultural mempunyai tiga komponen utama yaitu 1) isi yaitu 

mencakup ilmu pengetahuan, teori, konsep, fakta, kontribusi, dan perspektif dari 
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kelompok yang berbeda suku, etnisitas, gender, bahasa, kelas sosial, agama, 

orientasi seksual, cacat dan tidak cacat, kepercayaan politik dan sebagainya yang 

secara historis tidak terpresentasikan dalam ranah pendidikan; 2) metode yaitu 

mencakup strategi pembelajaran yang mengakomodasi gaya pengajaran dan 

pembelajaran yang berbeda, kebijakan-kebijakan akademik yang mendukung 

rekrutmen, mentoring, memori siswa multikultural, pengajar, populasi staff, dan 

proses kurikulum yang mendorong eksplorasi, pengembangan, dan implementasi 

kurikulum multikultural; dan 3) manusia yaitu menyangkut sisiwa multikultural, 

pengajar, dan populasi staff yang mendukung dan mengembangkan 

implementasi kurikulum multikultural melalui metode yang telah digunakan. 

2. Aspek Pengelolaan kelas  

Pengelolaan kelas sangat penting untuk keberhasilan proses 

pembelajaran yang dilakukan pendidik karena pengelolaan kelas yang tidak 

optimal dan tidak membangkitkan motivasi peserta didik untuk tumbuh dan 

berkembang dalam mengungkapkan potensi yang dimiliki peserta didik justru 

akan menimbulkan sikap apatis dan konflik antar peserta didik sebagai cerminan 

dari pengelolaan yang kelas yang bersifat diskriminatif.  

Penempatan tempat duduk peserta didik dalam satu kelas dapat 

menyebabkan  konflik antara peserta didik  karena penempatan tempat duduk 

peserta didik yang tidak sama atau mendudukkan peserta didik sesuai dengan 

etnis atau agama masing-masing. Hal ini akan menimbulkan sentimen pribadi 

peserta didik selain itu interaksi  antar peserta didik yang berbeda tidak akan 

maksimal terjadi sehingga ketika muncul titik persinggungan yang bernuasa 

negatif sekecil apapun dapat menimbulkan konflik yang lebih besar. Fungsi 

pengelolaan kelas oleh pendidik menjadi sangat urgen untuk wujudkan secara 

nyata artinya bermula dari pengelolaan kelas dimunculkan pengelolaan kelas 

berbasis pendidikan multikultural. 

Menurut Sofyan Tan (2010)  bahwa dalam pengelolaan kelas seperti 

pengaturan tempat duduk dengan cara berselang-seling antara etnis Tionghoa 

dengan warga asli. Hal ini dimaksudkan agar terjadi proses interaksi yang 

intensif antara etnis yang berbeda-beda.  
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3. Aspek Perencanaan pembelajaran dan bahan ajar pendidikan 

multikultural 

Perencanaan pembelajaran pendidikan multikultural dapat disusun 

dengan cara: a) rencana pelaksanaan pembelajaran pendidikan multikultural 

dikembangkan melalui standar kompetensi dan komptensi dasar yang terdapat 

dalam mata pelajaran dimana pendidikan multikulturan di integrasikan, 

misalnya, jika pendidikan multikultural diintegrasikan dengan mata pelajaran 

pendidikan kewarganegaraan maka dilakukan pengembangan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran kewarganegaraan yang 

memiliki hubungan dengan pendidikan multikultural; b) rencana pelaksanaan 

pembelajaran multikultural disusun sendiri oleh guru dengan acuan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang sebelumnya telah disusun oleh guru 

melalui kegiatan Musyawah Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau kegiatan 

workshop. Hal ini dilakukan jika pendidikan multikultural dijadikan  materi 

muatan lokal.  

Buku-buku teks yang dipakai guru dalam proses pembelajaran, 

umumnya, menekankan pembahasannya pada budaya-budaya mayoritas, 

sementara budaya-budaya minoritas sering diabaikan. Inilah yang disebut 

dengan bias tidak kelihatan (invisibility). Bias lain yang terdapat dalam buku-

buku teks selama ini adalah adanya pemberian label kepada kelompok lain, baik 

positif atau negatif. Bias ini namanya stereotyping. Misalnya, orang Madura itu 

ulet dan orang Jawa itu pemalas (Naim, N. 2008).  

Selain itu, buku-buku teks yang dijadikan pegangan guru biasanya 

menggunakan perspektif budaya mayoritas dan mengabaikan perspektif budaya 

minoritas. Inilah yang disebut bias selectivity and imbalance. Misalnya, buku 

teks fiqh yang digunakan di sekolah NU, perspektif yang dipilih adalah 

perspektif yang sejalan dengan paham organisasi, sementara perspektif lain 

diabaikan. Bias lain yang terdapat dalam buku teks adalah unreality. 

Maksudnya, buku teks yang dijadikan pegangan guru tidak mengacu kepada data 

yang riil. Misalnya, buku teks Sejarah Indonesia pada masa Orde Baru banyak 
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yang menginformasikan peristiwa dengan pelaku yang tidak sebenarnya (Naim, 

N. 2008).   

4. Aspek Proses Pembelajaran berbasis Pendidikan Multikultural 

Strategi dan manajemen pembelajaran merupakan aspek penting dalam 

pendidikan multikultural. Harry K. Wong, penulis buku How to be an Active 

Teacher the First Days of School, sebagaimana dikutip Starr, L.(2004) 

mendefinisikan manajemen pembelajaran sebagai “praktik dan prosedur yang 

memungkinkan guru mengajar dan siswa belajar.” Terkait dengan praktik dan 

prosedur ini, Gracia, Ricardo L. (1982) menyebutkan 3 (tiga) faktor dalam 

manajemen pembelajaran, yaitu:  (a) lingkungan fisik (physical environment), 

(b) lingkungan sosial (human environment), dan (c) gaya pengajaran guru 

(teaching style).  

Dalam pembelajaran siswa memerlukan lingkungan fisik dan sosial 

yang aman dan nyaman. Untuk menciptakan lingkungan fisik yang aman dan 

nyaman, guru dapat mempertimbangkan aspek pencahayaan, warna, pengaturan 

meja dan kursi, tanaman, dan musik. Guru yang memiliki pemahaman terhadap 

latar belakang budaya siswanya, akan menciptakan lingkungan fisik yang 

kondusif untuk belajar. Sementara itu, lingkungan sosial yang aman dan nyaman 

dapat diciptakan oleh guru melalui bahasa yang dipilih, hubungan simpatik antar 

siswa, dan perlakuan adil terhadap siswa yang beragam budayanya (Starr, L. 

2004: 4). 

Dalam proses pembelajaran guru dapat menggunakan beragam strategi 

pembelajaran, seperti dialog, simulasi, bermain peran, observasi, dan 

penanganan kasus (Abdullah Aly, 2003: 70-1). Melalui dialog para guru, 

misalnya, mendiskusikan sumbangan aneka budaya dan orang dari suku lain 

dalam hidup bersama sebagai bangsa. Selain itu, melalui dialog para guru juga 

dapat mendiskusikan bahwa semua orang dari budaya apa pun ternyata juga 

menggunakan hasil kerja orang lain dari budaya lain. Sementara itu, melalui 

simulasi dan bermain peran, para siswa difasilitasi untuk memerankan diri 

sebagai orang-orang yang memiliki agama, budaya, dan etnik tertentu dalam 

pergaulan sehari-hari. Dalam momen-momen tertentu, diadakan proyek  dan 
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kepanitiaan bersama, dengan melibatkan aneka macam siswa dari berbagai 

agama, etnik, budaya, dan bahasa yang beragam. Sedangkan melalui  observasi 

dan penanganan kasus, siswa dan guru difasilitasi untuk tinggal beberapa hari di 

masyarakat multikultural. Mereka diminta untuk mengamati proses sosial yang 

terjadi di antara individu dan kelompok yang ada, sekaligus untuk melakukan 

mediasi bila ada konflik di antara mereka (Naim, N. 2008). 

Dengan strategi pembelajaran tersebut para siswa diasumsikan akan 

memiliki wawasan dan pemahaman yang mendalam tentang adanya keragaman 

dalam kehidupan sosial. Bahkan, mereka akan memiliki pengalaman nyata untuk 

melibatkan diri dalam mempraktikkan nilai-nilai dari pendidikan multikultural 

dalam kehidupan sehari-hari. Sikap dan perilaku yang toleran, simpatik, dan 

empatik pun pada gilirannya akan tumbuh pada diri masing-masing siswa 

(Naim, N. 2008). 

5. Aspek Evaluasi berbasis Pendidikan Multikultural 

Menurut Sarilan dan Tsabit Azinar Ahmad (2009) mengatakan penilaian 

pencapaian kompetensi dasar yang bermuatan multikultur bagi peserta didik 

dilakukan berdasarkan indikator yang bermuatan multikultur. Penilaian 

dilakukan dengan menggunakan tes dan non tes dalam bentuk tertulis maupun 

lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, 

proyek dan/atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Penilaian 

yang bermuatan multikultur merupakan serangkaian kegiatan untuk 

memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil 

belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, 

sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. 

F. Implementasi dan Pengembangan Pendidikan Multikultural di Sekolah 

Implementasi dan pengembangan pendidikan multikultural pada satuan 

pendidikan dapat dilakukan sebagai berikut : 

1. Implementasi pendidikan multikultural 

Implementasi pendidikan multikultural dapat dilakukan di sekolah melalui 

beberapa cara yaitu : 
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a. Implementasi pendidikan multikultural terintegrasi dengan mata 

pelajaran 

Menurut Iis Arifudin (2007) mengatakan adapun pelaksanaan 

pendidikan multikultural tidaklah perlu mengubah kurikulum, pelajaran 

pendidikan multikultural dapat terintegrasi pada mata pelajaran yang 

lainnya. Hanya saja diperlukan pedoman bagi guru untuk menerapkannya. 

Yang utama kepada para siswa perlu diajari mengenai toleransi, 

kebersamaan, HAM, demokratisasi, dan saling menghargai. Hal tersebut 

sangat berharga bagi bekal hidup mereka dikemudian hari dan sangat 

penting untuk tegaknya nilai-nilai kemanusiaan. 

Jadi implementasi dan pengembangan pendidikan multikultural 

terintegrasi melalui mata pelajaran  dapat dilakukan oleh perguruan tinggi 

atau sekolah dasar dan menengah sebagai berikut: 1) perguruan tinggi 

misalnya, dari segi substansi, pendidikan multikultural dapat 

diintegrasikan misalnya melalui mata kuliah umum, seperti 

kewarganegaraan, agama, dan bahasa; 2) tingkat SD, SLTP, atau sekolah 

menengah (SMA), pendidikan multikultural dapat diintegrasikan dalam 

mata pelajaran dan bahan ajar seperti agama, sosiologi, dan antropologi, 

dan dapat melalui model pembelajaran, seperti diskusi kelompok atau 

kegiatan lainnya. 

b. Implementasi pendidikan multikultural melalui kegiatan 

pengembangan diri. 

Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai 

dengan kebutuhan, kemampuan, bakat, minat peserta didik, dan kondisi 

sekolah. 

1) Pengembangan diri terprogram 

Pengembangan diri terprogram untuk pendidikan multikultural dapat 

dilakukan melalui kegiatan-kegiatan : 

a) Kegiatan intra kurikuler dan ekstra kurikuler 
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Kegiatan intra dan ekstra kurikuler yang ada di sekolah 

meliputi Organisasi Siswa Intra Sekolah, Pramuka, Kegiatan 

Olahraga dan lain-lain yang tentunya akan diikuti oleh siswa yang 

berasal dari berbagai etnis, budaya.   

Menurut Tan, S. (2010) mengatakan bahwa dalam 

komposisi kepengurusan OSIS juga melibatkan siswa dari 

berbagai unsur etnis. Agar terjadi kontak fisik alamiah dan 

melahirkan pemahaman yang baik antar sesama maka adakanlah 

berbagai kegiatan yang berorientasi kelompok. Dimana tanpa 

disadari kegiatan tersebut melibatkan berbagai etnis seperti Tim 

bola basket, volly ball, pentas drama, vocal group, cheert leeder, 

Pramuka  dan sebagainya. 

Kegiatan ekstra kurikuler hendaknya juga multinilai. 

Sikap menghargai orang yang berbeda dari budaya lain akan lebih 

berkembang bila siswa mempraktikkan dan mengalami sendiri, 

maka model live-in, tinggal di tengah orang yang berbudaya lain, 

amat dapat membantu siswa menghargai “budaya lain”. Misalnya 

siswa dari Bali ikut live-in satu minggu di tengah orang Sunda. 

Bila mereka mengalami bahwa di situ diterima dengan baik, 

mereka akan dibantu lebih penghargai budaya Sunda. Proyek dan 

kepanitiaan di sekolah baik juga diatur dengan lebih variasi dan 

beragam. Setiap panitia terdiri dari aneka macam siswa dari 

berbagai suku, ras, agama, budaya, dan jender. Ini akan lebih 

menumbuhkan semangat kesatuan dalam perbedaan yang ada 

(Nasrudin, I. 2010). 

b) Layanan Konseling  

Pembina layanan konseling dalam melaksanakan kegiatan 

tidak boleh bersikap diskriminatif pada peserta didik, darimana 

pun asal usul peserta didik ketika mengalami kesulitan dalam 

pengembangan diri, pengembangan sosial, pengembangan 

kemampuan belajar dan pengembangan karier harus dilayani 
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secara optimal. Dengan demikian tindakan dan sikap layanan 

konseling telah mencerminkan layanan yang berbasis 

multikultural karena sesuai dengan fungsi layanan konseling. 

2) Pengembangan diri tidak terprogram 

Pengembangan diri tidak terprogram untuk pendidikan multikultural 

dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pembiasan, spontanitas dan 

pembinaan disiplin seperti bersalam-salaman antar siswa dengan guru, 

siswa dengan siswa dan siswa dengan tata usaha. Bentuk-bentuk 

keteladanan seperti sikap saling menghormati yang ditunjukan oleh 

guru maupun warga sekolah lainnya. 

c. Implementasi pendidikan multikultural melalui muatan lokal 

Muatan lokal merupakan mata pelajaran yang dikembangkan sesuai 

dengan kebutuhan satuan pendidikan. Satuan pendidikan dapat 

menyelenggarakan satu mata pelajaran muatan lokal setiap semester. Ini 

berarti bahwa dalam satu tahun pelajaran, satuan pendidikan dapat 

menyelenggarakan lebih dari satu mata pelajaran muatan lokal untuk 

setiap tingkat. 

Implementasi pendidikan multikultural melalui muatan lokal dapat 

dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan kaidah-kaidah 

pengembangan muatan lokal maksudnya muatan lokal pendidikan 

multikultural disesuaikan dengan potensi daerah tempat sekolah berada 

seperti: 1) keterkaiatan muatan lokal dengan sumber daya alam (SDA); 2) 

keterkaiatan muatan lokal dengan sumber daya manusia (SDM);  3) 

keterkaiatan muatan lokal dengan geografis; 4) keterkaiatan muatan lokal 

dengan budaya; 5) keterkaiatan muatan lokal dengan historis (Direktorat 

Pembinaan SMA,2010). 

d. Implementasi pendidikan multikultural melalui pendidikan 

lingkungan 

Pendidikan multikultural dapat diimplementasikan melalui 

pendidikan lingkungan dengan maksud agar peserta didik lebih dekat 

dengan keadaan lingkungan sebenarnya sehingga menumbuhkan rasa 
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memiliki lingkungan, mencintai lingkungan dan menghargai eksistensi 

lingkunga yang juga bagian dari ekosistim dan mempengaruhi kehidupan 

manusia dan pelajaran yang terpenting yang dapat dimaknai peserta didik 

pendidikan lingkungan. Jika dikorelasikan dengan hakikat pendidikan 

multikultural bahwa alam lingkungan tidak pernah melakukan diskriminasi 

pada siapapun yang berinteraksi dengan alam seperti mengeluarkan 

Oksigen untuk dihirup oleh siapapun tanpa membedakan suku, ras, agama 

dan budaya.  Makna ini menjadi titik tolak bagi peserta didik bahwa 

pendidikan multikultural melalui pendidikan lingkungan dapat menjadi 

acuan dalam mengembangkan sikap-sikap yang bernuansa 

multikulturalisme. 

Tan, S. (2010) mengatakan pendidikan lingkungan hidup berupa 

“out door activities” yang dikaitkan dengan penyadaran bahwa 

sesungguhnya alam juga tidak pernah melakukan deskriminasi terhadap 

apapun. Pohon di hutan yang senantiasa menghasilkan oksigen yang sama 

banyaknya untuk dihirup oleh manusia dan hewan tanpa ada batasan dan 

diskriminasi. Lalu mengapa manusia yang memiliki akal budi tidak 

melakukan hal yang sama, memberi dan membantu tanpa ada diskriminasi 

dan pembedaan antar satu dengan lainnya. 

Pelajaran yang berharga dari prilaku dan interaksi lingkungan 

menumbuhkan pikiran positif pada peserta didik dimana peserta didik skan 

memiliki pikiran positif terhadap lingkungan maka rasa peduli akan 

lingkungan yang lestari akan tertanam dan sikap selalu mencegah agar 

lingkungan alam tetap lestari menjadi perhatian peserta didik.  

2. Pengembangan pendidikan multikultural di Sekolah 

Menurut  Lasmawan (2010) ada sejumlah strategi pendidikan yang 

harus dikembangkan seperti: 1) peningkatan pendidikan moral dan budi 

pekerti, penanaman pemahaman dan kesadaran (literasi) terhadap 

keberagaman kultur kebangsaan; 2) perbaikan kualitas proses dan produk 

pembelajaran, penyiapan perangkat instruksional yang mendukung 

peningkatan mutu pendidikan, dan hal-hal lain yang bersifat mikro seperti 
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pengembangan model dan strategi pembelajaran yang visibel bagi pembelajara 

multikultur.  

Pengembangan model pendidikan multikultur harus di orientasikan 

pada: 1) penanaman pemahaman dan kesadaran akan keberagaman dalam 

kesatuan; 2) pengintegrasian domain multikultur secara holistik ke dalam 

beberapa mata pelajaran; 3) pengembangan konsep dan generalisasi pokok 

pendidikan multikultur; 4) model pengorganisasian materi pendidikan 

multikultur; dan 5) pengembangan model penilaian kompetensi multikultur 

(Lasmawan, 2010).  

G. Peran guru dan sekolah dalam implementasi dan pengembangan pendidikan 

multikultural 

 

Menurut Laswama (2004) bahwa untuk bisa melaksanakan pendidikan 

multikultural, maka guru sebagai pengembang dan pelaksana kurikulum dituntut 

untuk mampu: (1) mengintegrasikan materi multikultur kedalam mata 

pelajaran/bidang studinya secara holistik, (2) memilih dan mengembangkan model 

pendidikan multikultur yang visibel bagi siswa, (3) mengembangkan model 

penilaian multikultur yang sesuai dengan tuntutan kurikulum formal, dan (4) 

melaksanakan tindak lanjut dari pendidikan multikultur yang telah dilaksanakan 

bagi ketuntasan pencapaian hasil belajar siswa. 

Peran guru dan sekolah dalam implementasi pendidikan multikultural dan 

pengembangan pendidikan multikulutural pada satuan pendidikan sebagai berikut : 

1) membangun paradigma keberagamaan; 2) menghargai keragaman bahasa; 3) 

membangun sensitivitas gender; 4) membangun sikap kepeduliaan sosial; 5) 

membangun sikap anti diskriminasi etnis; 6) membangun sikap anti Diskriminasi 

terhadap perbedaan kemampuan; 9) membangun sikap anti diskriminasi umur. 

 

H. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian di atas dapat simpulkan sebagai berikut :  

1. Pendidikan Multikultural adalah proses pendidikan yang memberikan 

pemahaman pada peserta dididk tentang pola interaksi dalam masyarakat akibat 

keanaekaragaman masyarakat. Pendidikan Multikultural merupakan alternatif 
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dalam mengantisipasi timbulnya konflik sosial dikalangan peserta didik maupun  

masyarakat. 

2. Dimensi pendidikan multikultural antara lain: 1) dimensi integrasi isi/materi 

(content integration); 2) dimensi konstruksi pengetahuan (knowledge 

construction); 3) dimensi pengurangan prasangka (prejudice reduction);  4) 

dimensi pendidikan yang sama/adil atau kesetaraan dalam pendidikan 

(equitable pedagogy); 5) dimensi pemberdayaan budaya sekolah dan struktur 

sosial (empowering school culture and social structure). 

3. Strategi dan menajemen pendidikan pendidikan multikultural pada satuan 

pendidikan dapat dilakukan pada beberapa aspek yaitu: 1) aspek kurikulum; 2) 

aspek pengelolaan kelas; 3) aspek perencanaan pembelajaran dan bahan ajar; 4) 

aspek proses pembelajaran; 5) aspek evaluasi pembelajaran pendidikan 

multikultural.  

4. Implementasi pendidikan multikultural pada satuan pendidikan dapat dilakukan 

melalui: 1) terintegrasi dengan mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler; 2) 

kegiatan pengembangan diri yang terprogram maupun tidak terprogram, 3) 

kegiatan muatan lokal;   4) pendidikan berwawasan lingkungan. 

5. Pengembangan pendidikan multikultural dapat dilakukan dengan cara : 1) 

peningkatan pendidikan, penanaman pemahaman dan kesadaran (literasi) 

terhadap keberagaman kultur kebangsaan; 2) perbaikan kualitas proses dan 

produk pembelajaran melalui pengembangan model dan strategi pembelajaran 

yang visibel bagi pembelajara multikultur; 3) pengintegrasian domain 

multikultur secara holistik ke dalam beberapa mata pelajaran; 4) pengembangan 

konsep dan generalisasi pokok pendidikan multikultur; 5) model 

pengorganisasian materi pendidikan multikultur; dan 6) pengembangan model 

penilaian kompetensi multikultur 

6. Peran guru dan sekolah bagi keberhasilan implementasi dan pengembangan 

pendidikan multikultural pada satuan pendidikan yaitu: 1) membangun 

paradigma keberagaman; 2) menghargai keragaman; 3) membangun sensitif 

gender; 4) membangun sikap kepedulian sosial; 5) membangun sikap anti 

diskriminasi etnis; 6) membangun sikap anti diskriminasi terhadap perbedaan 

kemampuan; 7) membangun sikap anti diskriminasi terhadap umur. 
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PROGRESSIVISME DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN 

 (Kontribusi terhadap Pendidikan sekarang) 

 
Oleh: Kurotul Aeni *) 

 
Abstrak: Aliran Progressivisme mengakui dan berusaha mengembangakan asas 

Progressivisme dalam semua realitas, terutama dalam kehidupan untuk 

tetap survive terhadap semua tantangan hidup manusia, harus praktis dalam 

melihat segala sesuatu dari segi keagungannya. Progressivisme kurang 

menyetujui adanya pendidikan yang bercorak otoriter, baik yang timbul 

pada zaman dahulu maupun pada zaman sekarang. Nilai-nilai yang dianut 

bersifat fleksibel terhadap perubahan, toleran dan terbuka sehingga 

menuntut untuk selalu maju bertindak secara konstruktif, inovatif dan 

reformatif, aktif serta dinamis. Jadi kemajuan atau progress menjadi inti 

perhatian progressivisme. Untuk mencapai perubahan tersebut manusia 

harus memiliki pandangan hidup yang bertumpu pada sifat-sifat: fleksibel, 

curious (ingin mengetahui dan menyelidiki), toleran dan open minded. 

Komitmen terhadap nilai-nilai tradisional tidak bisa diabaikan, apalagi 

ditolak. Pendidikan yang berlangsung baik di dalam keluarga, sekolah, 

maupun masyarakat hendaklah mampu menolak terbawanya peserta didik 

oleh arus globalisasi yang negatip. Pendidikan harus mampu menepis 

pengaruh negatip era globalisasi, yakni dengan menyerap nilai-nilai positip 

dan menyingkirkan nilai-nilai negatip, serta tetap menggunakan dasar pijak 

pada nilai-nilai tradisional yang bersumber pada sosio kultural bangsa baik 

dalam skala mikro maupun makro.  

 

Kata kunci :  progressivisme , perspektif pendidikan 

 

*) Dosen PGSD UPP Tegal, FIP UNNES Semarang 

A. Pendahuluan. 

Progressivisme mempunyai konsep yang didasari oleh pengetahuan dan 

kepercayaan bahwa manusia itu mempunyai kemampuan-kemampuan yang wajar dan 

dapat menghadapi masalah yang menekan atau mengecam adanya manusia itu sendiri 

(Imam Birnadib,1976:28). Aliran Progressivisme mengakui dan berusaha 

mengembangakan asas Progressivisme dalam semua realitas, terutama dalam kehidupan 

adalah tetap survive terhadap semua tantangan hidup manusia, harus praktis dalam 

melihat segala sesuatu dari segi keagungannya. Berhubungan dengan itu progressivisme 
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kurang menyetujui adanya pendidikan yang bercorak otoriter, baik yang timbul pada 

zaman dahulu maupun pada zaman sekarang. 

Selanjutnya Imam Bernadib menyatakan bahwa Pendidikan yang bercorak 

otoriter ini dapat diperkirakan mempunyai kesulitan untuk mencapai tujuan, karena 

kurang menghargai dan memberikan tempat semestinya kepada kemampuan-

kemampuan tersebut dalam proses pendidikan. Pada hal semuanya itu ibaratkan motor 

penggerak manusia dalam usahanya untuk mengalami kemajuan atau progress. 

Jadi kemajuan atau progress menjadi inti perhatian progressivisme, maka, 

beberapa ilmu pengetahuan yang mampu menumbuhkan kemajuan dipandang oleh 

progresivisme merupakan bagian-bagian utama dari kebudayaan. Ilmu-ilmu tersebut 

seperti: Ilmu Hayat, Antropologi, Psikologi, dan Ilmu Alam. 

 Progresivisme dinamakan instrumentalisme, karena aliran ini beranggapan 

bahwa kemampuan intelegensi manusia sebagai alat untuk hidup, kesejahteraan, serta 

mengembangkan kepribadian manusia. Dinamakan eksperimentalisme, karena aliran 

tersebut menyadari dan mempraktekkan asas eksperimen untuk menguji kebenaran 

suatu teori. Sedangkan dinamakan environmetalisme karena aliran ini menganggap 

lingkungan hidup itu mempengaruhi pembinaan kepribadian. 

Progresivisme yang lahir sekitar abad ke-20 merupakan filsafat yang bermuara 

pada aliran filsafat pragmatisme yang diperkenalkan oleh William James (1842-1910) 

dan John Dewey (1859- 1952), yang menitik beratkan pada segi manfaat bagi hidup 

praktis. Filsafat progressivisme dipengaruhi oleh ide-ide dasar filsafat pragmatisme di 

mana telah memberikan konsep dasar dengan azas yang utama yaitu manusia dalam 

hidupnya untuk tetap survive terhadap semua tantangan, harus pragmatis memandang 

sesuatu dari segi manfaatnya. 

Di sini kita bisa menganggap bahwa filsafat progressivisme merupakan The 

Liberal Road of Culture (kebebasan mutlak menuju kearah kebudayaan) maksudnya 

nilai-nilai yang dianut bersifat fleksibel terhadap perubahan, toleran dan terbuka 

sehingga menuntut untuk selalu maju bertindak secara konstruktif, inovatif dan 
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reformatif, aktif serta dinamis. Untuk mencapai perubahan tersebut manusia harus 

memiliki pandangan hidup yang bertumpu pada sifat-sifat: fleksibel, curious (ingin 

mengetahui dan menyelidiki), toleran dan open minded. 

B. Aliran filsafat Progressivisme 

1. Ontologi 

Sifat utama dari pragmatisme mengenai realita, sebenarnya dapat dikatakan John 

Dewey, dalam bukunya yang berjudul Creative Intelligence, mengatakan; 

“….. dengan tepat bahwa tiada teori realita yang umum.” 

Diantara kaum pragmatis – jadi progressivis – John Dewey mempunyai pandangan yang 

ekstrim, sebab tokoh-tokoh lain tidaklah demikian. Mereka mengatakan bahwa 

metafisika itu ada, karena pragmatisme mempunyai konsep tentang eksistensi. 

Misalnya, dari sudut eksistensi alam bukanlah diartikan sebagai pengertian yang 

substansial, melainkan diartikan atau dipandang dari sudut prosesnya. 

Uraian di atas menunjukkan bahwa ontologi progresivisme mengandung 

pengertian dan kualitas evolusionistis yang kuat. Pengalaman diartikan sebagai ciri 

dinamika hidup, dan hidup adalah perjuangan, tindakan dan perbuatan. Manusia akan 

tetap hidup berkembang, jika ia mampu mengatasi perjuangan, perubahan dan berani 

bertindak. 

Jelaslah, bahwa selain kemajuan atau progress, lingkungan dan pengalaman 

mendapatkan perhatian yang cukup dari progressivisme. Sehubungan dengan ini, 

menurut progresivisme, ide-ide, teori-teori atau cita-cita tidaklah cukup diakui sebagai 

hal-hal yang ada, tetapi yang ada ini haruslah dicari artinya bagi suatu kemajuan atau 

maksud-maksud yang lainnya. Di samping itu manusia harus dapat memfungsikan 

jiwanya untuk membina hidup yang mempunyai banyak persoalan dan yang silih 

berganti.  



“Al-Furqan” Jurnal : Studi Pendidikan Islam    ISSN : 2252-3812 

  Vol. I  No. 1 Th. 2012               ISSN : 2252-3812 

76 

 

Ontologi merupakan salah satu kajian kefilsafatan yang paling kuno dan berasal 

dari Yunani. Studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Tokoh 

Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis dikenal seperti Thales, Plato, 

dan Aristoteles . Pada masanya, kebanyakan orang belum membedakan antara 

penampakan dengan kenyataan. Thales terkenal sebagai filsuf yang pernah sampai pada 

kesimpulan bahwa air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula segala 

sesuatu. Namun yang lebih penting ialah pendiriannya bahwa mungkin sekali segala 

sesuatu itu berasal dari satu substansi belaka (sehingga sesuatu itu tidak bisa dianggap 

ada berdiri sendiri). 

2. Epistimologi 

Epistemologi, (dari bahasa Yunani episteme (pengetahuan) dan logos 

(kata/pembicaraan/ilmu) adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan asal, sifat, dan 

jenis pengetahuan. Topik ini termasuk salah satu yang paling sering diperdebatkan dan 

dibahas dalam bidang filsafat, misalnya tentang apa itu pengetahuan, bagaimana 

karakteristiknya, macamnya, serta hubungannya dengan kebenaran dan keyakinan. 

Epistomologi atau Teori Pengetahuan berhubungan dengan hakikat dari ilmu 

pengetahuan, pengandaian-pengandaian, dasar-dasarnya serta pertanggung jawaban atas 

pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Pengetahuan 

tersebut diperoleh manusia melalui akal dan panca indera dengan berbagai metode, 

diantaranya; metode induktif, metode deduktif, metode positivisme, metode 

kontemplatis dan metode dialektis. 

Tinjauan mengenai realita di atas memberikan petunjuk pragmatisme lebih 

mengutamakan pembahasan mengenai epistemologi daripada metafisika. Misal yang 

jelas adalah tinjauan mengenai kecerdasan dan pengalaman – yang keduanya tidak 

dapat dilepaskan satu sama lain – agar dapat dimengerti arti masing-masing itu. 

Pengetahuan yang merupakan hasil dari aktivitas tertentu diperoleh manusia 

baik secara langsung melalui pengalam dan kontak dengan segala realita dalam 

lingkungan hidupnya, ataupun pengetahuan yang diperoleh melalui catata-catatan – 

buku-buku, kepustakaan. Untuk mengtahui teori pengetahuan yang dimaksud, perlu 

http://id.wikipedia.org/wiki/Filsafat
http://id.wikipedia.org/wiki/Yunani
http://id.wikipedia.org/wiki/Thales
http://id.wikipedia.org/wiki/Plato
http://id.wikipedia.org/wiki/Aristoteles
http://id.wikipedia.org/wiki/Filsuf
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Yunani
http://id.wikipedia.org/wiki/Filsafat
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan
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kiranya menunjau istilah-istilah dan arti seperti induktif, rasional dan empirik. Induktif 

merupakan usaha untuk memperoleh pengetahuan dengan mengambil data khusus 

terlebih dahulu dan diikuti dengan penarikan kesimpulan secara umum. Deduktif adalah 

sebaliknya, artinya dengan pengetahuan yang diperoleh dengan berlandaskan ketentuan 

umum yang berupa postulat –postulat dan spekulatif. 

Dalam epistemologi, rasional berarti suatu pandangan bahwa akal adalah 

instrument utama bagi manusia untuk memperoleh pengetahuan. Empirik adalah sifat 

pandangan bahwa persepsi indera adalah media yang memberikan jalan bagi manusia 

untuk memahami lingkungan. Fakta yang masih murni saja – yang belum diolah atau 

disusun – belum merupakan pengetahuan. Sehingga masih membutuhkan 

pengorganisasian tertentu dari “bahan-bahan mentah” tersebut. Pengetahuan harus 

disesuaikan dan dimodifikasi dengan realita baru di dalam lingkungan. Oleh sebab 

adanya prisip-prinsip epistemologi tersebut di atas, progresivisme mengadakan 

pembedaan anatara pengetahuan dan kebenaran. Pengetahuan adalah kumpulan kesan-

kesan dan penerangan yang terhimpun dari pengalaman yang siap untuk digunakan. 

Sedangkan kebenaran ialah hasil tertentu dari usaha untuk mengetahui, memiliki dan 

mengarahklan beberapa segmen pengetahuan agar dapat menumbuhkan petunjuk atau 

penyelesaian pada situasi tertentu yang mungkin keadaannya kacau. 

Dalam hubungan ini kecerdasan merupakan faktor utama yang mempunyai 

kedudukan sentral. Kecerdasan adalah faktor yang dapat mempertahankan adanya 

hubungan anatara manusia dengan lingkungan, baik yang berwujud lingkungan fisik, 

maupun kebudayaan atau manusia. Sementara kaum realis modern, pragmatis, empirisis 

logis, atau naturalis mengambil tesis falibilistik bahwa pengetahuan adalah bersifat 

kontingen dari perubahan serta kebenaran bersifat relatif sesuai dengan kondisinya. 

Dari sini, epistemologi adalah bidang tugas filsafat yang mencakup identifikasi 

dan pengujian kriteria pengetahuan dan kebenaran. Pernyataan kategoris yang 

menyebutkan bahwa “ini kita tahu” atau “ini adalah kebenaran” merupakan pernyataan-

pernyataan yang penuh dengan makna bagi para pendidik karena sedikit banyak hal 
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tersebut bertaut dengan tujuan pendidikan yang mencakup pencarian pengetahuan dan 

perburuan kebenaran. 

3. Axiologi 

Aksiologi berasal dari kata axios dan logos. Axios artinya nilai atau sesuatu 

yang berharga, logos artinya akal, teori. Axiology artinya teori nilai, penyelidikan 

tentang kodrat, kriteria dan status metafisik dari nilai. 

Nilai tidak timbul dengan sendirinya, melainkan ada faktor-faktor yang 

merupakan pra syarat. Nilai timbul karena manusia mempunyai bahasa, sehingga 

memungkinkan adanya relevansi seperti yang ada dalam masyarakat pergaulan. Oleh 

karena adanya faktor-faktor yang menentukan adanya nilai, maka makna nilai itu 

tidaklah bersifat eksklusif. Ini berarti berbagai jenis nilai seperti benar atau salah, baik 

atau buruk dapat dikatakan ada bila menunjukkan adanya kecocokan dengan hasil 

pengujian yang dialami manusia dalam pergaulan. 

Berdasarkan pandangan di atas, progresivisme tidak mengadakan pembedaan 

tegas antara nilai instrinsik dan nilai instrumental. Dua jenis nilai ini saling bergantung 

satu sama lain seperti juga halnya pengetahuna dan kebenaran. 

Misalnya bila dikatakan bahwa kesehatan itu selalu bernilai baik tidaklah semata-

mata suatu ilustrasi tentang nilai instrinsik. Nilai kesehatan akan dihayati oleh manusia 

dengan lebih nyata bila dihubungkan dengan segi-segi yang bersifat operasional; bahwa 

kesehatan yang baik akan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. 

Hubungan timbal balik dua sifat nilai instrinsik dan instrumental ini – 

menyebabkan adanya sifat perkembangan dan perubahan pada nilai. Nilai-nilai yang 

sudah tersimpan sebagai bagian dari kebudayaan itu ditampilkan sebagai bagian dari 

pengalaman, sedang individu-individu mampu untuk mengadakan tinjauan dan 

penentuan mengenai standar sosial tertentu. Karena itu nilai merupakan bagian integral 

dari pengalaman dan bersifat relative, temporal dan dinamis. Maka sifat 
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perkembangannya berdasarkan pada dua hal; untuk diri sendiri dalam arti kebaikan 

instrinsik dan untuk lingkungan yang lebih luas dalam arti kebaikan instrumental. 

Aksiologi bisa disebut sebagai the theory of value atau teori nilai. Bagian dari 

filsafat yang menaruh perhatian tentang baik dan buruk (good and bad), benar dan salah 

(right and wrong), serta tentang cara dan tujuan (means and ends). Aksiologi mencoba 

merumuskan suatu teori yang konsisten untuk perilaku etis. Ia bertanya seperti apa itu 

baik (what is good?). Tatkala yang baik teridentifikasi, maka memungkinkan seseorang 

untuk berbicara tentang moralitas, yakni memakai kata-kata atau konsep-konsep 

semacam “seharusnya” atau “sepatutnya” (ought / should). Demikianlah aksiologi 

terdiri dari analisis tentang kepercayaan, keputusan, dan konsep-konsep moral dalam 

rangka menciptakan atau menemukan suatu teori nilai. 

Terdapat dua kategori dasar aksiologis; (1) objectivism dan (2) subjectivism. 

Keduanya beranjak dari pertanyaan yang sama: apakah nilai itu bersifat bergantung atau 

tidak bergantung pada manusia (dependent upon or independent of mankind)? Dari sini 

muncul empat pendekatan etika, dua yang pertama beraliran obyektivis, sedangkan dua 

berikutnya beraliran subyektivis (http//www.wordpress.com/aliran filsafat pendidikan 

progresivisme). 

  Aliran filsafat Progressivisme adalah sebuah paham filsafat yang lahir pada 

akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 di Amerika, yang merupakan gerakan dari 

pembaharuan umum untuk memperbaharui kehidupan dan tata lembaga Amerika sejak 

tahun 1920. Aliran ini berakar dari filsafat Pragmatis, dengan sasaran mendidik 

seseorang sesuai minat dan kebutuhan. Pengembangan kurikulum diarahkan pada tugas-

tugas, dan kegiatan-kegiatan. Adapun perintisnya adalah John Dewey, Johnson, 

Killpatrick, Parker, Washburn(Ornstein,dkk,  1985: 189).   

   Konsep dari aliran ini didasari oleh pengetahuan dan kepercayaan bahwa 

manusia mempunyai kemampuan-kemampuan yang wajar, dan dapat menghadapi dan 

mengatasi masalah-masalah yang bersifat menekan atau mengancam adanya manusia 

itu sendiri. Progressivisme kurang menyetujui adanya pendidikan yang bercorak 

otoriter, baik yang berkembang pada jaman dulu maupun sekarang. 
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  Pendidikan yang bercorak otoriter dapat diperkirakan mempunyai kesulitan 

mencapai tujuan-tujuan, karena kurangnya menghargai dan memberikan tempat pada 

kemampuan-kemampuan dalam upaya memperoleh kemajuan atau progres. 

Prinsip-prinsip dari pendidikan menurut aliran ini seperti : bertujuan memenuhi 

kebutuhan pada pertumbuhan anak, menciptakan sekolah sebagai tempat yang 

menyenangkan untuk belajar, setiap anak mempunyai hak untuk hidup damai dan 

bahagia sepenuhnya, menciptakan sekolah yang menyenangkan sekaligus menarik bagi 

anak-anak, sehingga tercipta semangat, kesenangan, dan kenyamanan di ruang kelas. 

    Runtuhnya struktur asosiasi pendidikan pembaharuan yang berdiri tahun 1919 

tidak hanya terdiri dari filosofi pengetahuan semata, namun tersusun dari  pertentangan 

untuk praktek sekolah tradisional. Umumnya mereka menyalahkan  : 1) keotoriteran 

guru, 2) ketegantungan pada metode buku, 3) pembelajaran pasif dengan mengingat 

data /  fakta, 4) empat dinding filosofi pendidikan yang mencoba mengucilkan 

pendidikan dari realita sosial dan ,5) penerapan hukuman fisik sebagai bentuk 

kedisiplinan (Ornstein,dkk,  1985: 203).  Selanjutnya Ornstein menyatakan bahwa 

asosiasi pendidikan pembaharuan tidak memproklamirkan filosofi pendidikan tapi 

menyatukan prinsip-prinsip yang pasti,  diantaranya: 1) anak seharusnya bebas 

berkembang secara alami, 2) minat yang dirangsang oleh latihan langsung adalah 

pendorong pembelajaran terbaik, 3) guru adalah pengarah dan sumber utama dalam 

pembelajarn, 4) harus ada kerja sama yang erat antara sekolah dan keluarga, 5) sekolah 

pembaharuan harus menjadi pelopor laboratorium untuk penyusun pedagogik.  

 Pendidikan pembaharuan (progressive) adalah gerakan dalam kerangka 

pendidikan dan teori yang mendorong kebebasan anak dari tekanan tradisional pada 

pembelajaran menghafal, pelajaran hafalan, dan ketergantungan pada buku. 

Berkebalikan dengan masalah subjek yang konvensional dari kurikulum tradisional. 

Pembelajaran diterapkan alternatif model organisasi, penggunaan kegiatan, pengalaman, 

pemecahan masalah dan metode proyek.  Pendidikan pembelajaran terfokus pada anak 

sebagai pembelajar dari pada sebagai subjek, tekanan kegiatan, pengalaman kegiatan, 

keterampilan literatur dan lisan dorongan aktif. Pembelajaran dengan kerja sama 

kelompok dari pada pembelajaran untuk kompetisi individu. 
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 Penggunaan prosedur sekolah yang demokratis terlihat sebagai pembuka untuk 

penyatuan sosial dan masyarakat. Pembelajaran juga menciptakan hubungan budaya 

yang mengkritisi dan seringnya menolak komitmen nilai-nilai tradisional(Ornstein,dkk,  

1985: 203).  . Meskipun dorongan utama pembaharuan pendidikan melemah tahun  

1940 dan berakhir tahun 1950, tapi meninggalkan kesan pada pendidikan sekolah di 

masa kini.  Pembaharuan yang terpusat pada anak saat ini diwujudkan dalam pendidikan 

kemanusiaan dan susunan pendidikan terbuka berdasarkan sekolah dasar di Inggris.  

 Sejak pembaharuan bukan pemikiran utama, ini menjawab pertanyaan tentang  

asal pendidikan, sekolah, mengajar dan pembelajaran. Bagaimanapun juga dia bisa 

menghadapi pertentangan dari tradisionalisasi dan keotoriteran. Sementara itu, beberapa 

pembaharu yakin bahwa pendidikan adalah proses  yang diharapkan untuk 

memerdekakan anak- anak di saat lainnya lebih memperhatikan penyatuan sosial. 

Pembaharuan yang terpusat pada anak memandang sekolah adalah tempat di mana 

anak-anak bebas bereksperimen, bermain dan mengungkapkan identitas mereka. 

Sementara pandangan masyarakat cenderung melihat sekolah sebagai pusat komunitas 

atau penyatuan sosial. 

C.  Prinsip-prinsip progressivisme 

Runtuhnya struktur asosiasi pendidikan progressivisme yang berdiri tahun 1919 

tidak hanya terdiri dari filosofi pengetahuan semata, namun tersusun dari  pertentangan 

untuk praktek sekolah tradisional. Umumnya mereka menyalahkan  : 1) keotoriteran 

guru, 2) ketegantungan pada metode buku, 3) pembelajaran pasif dengan mengingat 

data /  fakta, 4) empat dinding filosofi pendidikan yang mencoba mengucilkan 

pendidikan dari realita sosial dan ,5) penerapan hukuman fisik sebagai bentuk 

kedisiplinan. Asosiasi pendidikan pembaharuan tidak memproklamirkan filosofi 

pendidikan tapi menyatukan prinsip-prinsip yang pasti diantaranya: 1) anak seharusnya 

bebas berkembang secara alami, 2) minat yang dirangsang oleh latihan langsung adalah 

pendorong pembelajaran terbaik, 3) guru adalah pengarah dan sumber utama dalam 

pembelajarn, 4) harus ada kerja sama yang erat antara sekolah dan keluarga, 5) sekolah 

pembaharuan harus menjadi pelopor laboratorium untuk penyusunan 

pedagogic(Ornstein, Allan C. & Levine, Daniel U. 1985).  
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Lebih lanjut dikemukakan oleh Ornstein bahwa Pendidikan Progressivisme adalah 

gerakan dalam kerangka pendidikan dan teori yang mendorong kebebasan anak dari 

tekanan tradisional pada pembelajaran menghafal, pelajaran hafalan, dan 

ketergantungan pada buku. Berkebalikan dengan masalah subjek yang konvensional 

dari kurikulum tradisional. Pembelajaran diterapkan alternatif model organisasi, 

penggunaan kegiatan, pengalaman, pemecahan masalah dan metode proyek.  

Jadi Pendidikan pembelajaran terfokus pada anak sebagai pembelajar dari pada 

sebagai subjek, tekanan kegiatan, pengalaman kegiatan, keterampilan literatur dan lisan 

dorongan aktif. Pembelajaran dengan kerja sama kelompok dari pada pembelajaran 

untuk kompetisi individu. Penggunaan prosedur sekolah yang demokratis terlihat 

sebagai pembuka untuk penyatuan sosial dan masyarakat. 

 Pada umumnya progressivisme tidak berlaku pada penggunaan kurikulum untuk 

disalurkan pada murid, namun ,  muridlah yang memunculkan kurikulum. Wujud 

pembelajaran bervariasi, diantaranya : pemecahan masalah, terjun langsung ke 

lapangan, ekspresi kreatifitas seni, dan proyek. Intinya, proses KBM (pembelajaran) 

adalah kegiatan yang bervariasi, aktif dan mengagumkan. Guru pembaharu yang 

mengikuti orientasi percobaan filosofi,umumnya menggabungkan pemecahan masalah, 

proyek, kerja kelompok dan aktifitas dalam gaya pengajaran dan instruksi . 

Progresivisme tidak menghendaki adanya mata pelajaran yang diberikan 

terpisah, melainkan harus terintegrasi dalam unit. Dengan demikian core curriculum 

mengandung ciri-ciri integrated curriculum, metode yang diutamakan yaitu problem 

solving. 

Dengan adanya mata pelajaran yang terintegrasi dalam unit, diharapkan anak dapat 

berkembang secara fisik maupun psikis dan dapat menjangkau aspek kognitif, afektif, 

maupun psikomotor. Berlandaskan sekolah sambil berbuat inilah praktek kerja di 

laboratorium, di bengkel, di kebun (Iapangan) merupakan kegiatan belajar yang 

dianjurkan dalam rangka terlaksananya learning by doing. Dalam hal ini, filsafat 

progresivisme ingin membentuk keluaran (out-put) yang dihasilkan dari pendidikan di 

sekolah yang memiliki keahlian dan kecakapan yang langsung dapat diterapkan di 

masyarakatluas. 
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Metode problem solving dan metode proyek telah dirintis oleh John Dewey 

(1859-1952) dan dikembangkan oleh W.H Kilpatrick. John Dewey telah 

mengemukakan dan menerapkan metode problem solving kedalam proses pendidikan, 

melakukan pembaharuan atau inovasi dari bentuk pengajaran tradisional di mana 

adanya verbalisme pendidikan. Di sini anak didik dituntut untuk dapat memfungsikan 

akal dan kecerdasannya dengan jalan dihadapkan pada materi-materi pelajaran yang 

menantang siswa untuk terlibat aktif dalam proses belajar mengajar. Siswa dituntut 

dapat berpikir ilmiah seperti menganalisa, melakukan hipotesa dan menyimpulkannya 

dan penekanannya terletak kepada kemampuan intelektualnya. Pengajaran dengan 

program unit, akan meniadakan batas-batas antara pelajaran yang satu dengan pelajaran 

yang lain dan akan lebih memupuk semangat demokrasi pendidikan.  

D. Kritik terhadap aliran Progressivisme 

Aliran Progressivisme menyatakan bahwa penggunaan prosedur sekolah yang 

demokratis terlihat sebagai pembuka untuk penyatuan sosial dan masyarakat. 

Pembelajaran juga menciptakan hubungan budaya yang mengkritisi dan seringnya 

menolak komitmen nilai-nilai tradisional, (Ornstein,dkk,  1985: 203), sebagaimana 

diuraikan di atas. Pertanyaan yang timbul adalah pendidikan yang bagaimanakah yang 

sebaiknya dikembangkan. 

Kritik terhadap aliran Progressivisme kita kaitkan dengan kehidupan di 

masyarakat adanya nilai-nilai yang “statis” dan “dinamis” yang secara interpretatif 

dapat dikatakan berlawaan satu sama lain. Dengan memperhatikan harapan Ki Hadjar 

Dewantara tentang masyarakat yang ideal, seyogianya aspek-aspek spiritual dan 

kerohanian digunakan sebagai pegangan untuk mengamati dan mengembangkan 

pendidikan dalam kaitannya dengan lingkungan sosial. Pendidikan juga seyogianya 

menaruh perhatian yang cukup pada teori-teori yang dapat mengakomodasikan tuntutan 

global tersebut agar serasi dengan kehidupan bangsa, sebagaimana teori yang ditelaah 

oleh Ki Hadjar Dewantara dengan “Tri-Kon” nya (Hadiwijoyo,2002:47). Prinsip dari 

teori ini menekankan bahwa dalam bersikap terhadap nilai-nilai dan norma yang berasal 

dari luar dapat diserap menjadi milik sendiri bila serasi dan diperlukan dalam kehidupan 

(konvergensi).  
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Hal ini berarti bahwa keberadaan individu dalam masyarakat, baik masyarakat 

dalam arti mikro maupun makro, selalu dilingkupi oleh nilai-nilai dan norma-norma 

yang dewasa ini sudah mengalami perubahan dan peningkatan. Nilai-nilai tersebut 

merupakan nilai tradisional yang bersumber pada sosio kultural bangsa yang sudah lama 

dimiliki (dijunjung tinggi) oleh masyarakat, diyakini kebenarannya, dan diwujudkan 

dalam kehidupan sehari-hari.  

Oleh karenanya komitmen terhadap nilai-nilai tradisional tersebut tidak bisa 

diabaikan, apalagi ditolak. Pendidikan yang berlangsung baik di dalam keluarga, 

sekolah, maupun masyarakat hendaklah mampu menolak terbawanya peserta didik oleh 

arus globalisasi yang negatip. Pendidikan harus mampu menepis pengaruh negatip era 

globalisasi, yakni dengan menyerap nilai-nilai positip dan menyingkirkan nilai-nilai 

negatip, serta tetap menggunakan dasar pijak pada nilai-nilai tradisional yang bersumber 

pada sosio kultural bangsa baik dalam skala mikro maupun makro.  

Keunggulan dari aliran Progressivisme yakni menekankan pada pentingnya 

melayani perbedaan individual, berpusat pada peserta didik, variasi pengalaman belajar 

dan proses. Progresivisme merupakan landasan bagi pengembangan belajar peserta 

didik aktif. 

E. Kontribusi Progressivisme terhadap Pendidikan sekarang. 

Filsafat progressivisme telah memberikan kontribusi yang besar di dunia 

pendidikan, di mana telah meletakkan dasar-dasar kemerdekaan dan kebebasan kepada 

peserta didik. Anak didik diberikan kebebasan secara fisik maupun cara berfikir, guna 

mengembangakan bakat, kreatifitas dan kemampuan yang terpendam dalam dirinya 

tanpa terhambat oleh rintangan yang dibuat oleh orang lain.  

Berdasarkan pandangan di atas maka sangat jelas sekali bahwa filsafat progressivisme 

bermaksud menjadikan anak didik yang memiliki kualitas dan terus maju sebagai 

generasi yang akan menjawab tantangan zaman peradaban baru. 

Jadi sekolah yang ideal adalah sekolah yang isi pendidikannya berintegrasi dengan 

lingkungan sekitar. Artinya sekolah adalah bagian dari masyarakat. Untuk itu sekolah harus 

dapat mengupayakan pelestarian karakteristik dan kekhasan lingkungan sekolah sekitar atau 
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daerah di mana lingkungan itu berada. Untuk dapat melestarikan usaha ini, sekolah harus 

menyajikan program pendidikan yang dapat memberikan wawasan kepada anak didik tentang 

apa yang menjadi karakteristik atau kekhususan daerah itu. Untuk itulah filsafat 

progresivisme menghendaki isi pendidikan dengan bentuk belajar “sekolah sambil berbuar” 

atau  “learning by doing”. Tegasnya, akal dan kecerdasan anak didik harus 

dikembangkan dengan baik. Perlu diketahui bahwa sekolah bukan hanya berfungsi 

sebagai transfer of knowledge (pemindahan pengetahuan) akan tetapi sekolah juga 

berfungsi sebagai transfer of value atau pemindahan nila nilai, sehingga anak menjadi 

terampil dan berintelektual baik secara fisik maupun psikis. Untuk itulah sekat antara 

sekolah dengan masyarakat harus dihilangkan. 

Adapun filsafat progressivisme memandang tentang kebudayaan bahwa budaya 

sebagai hasil budi daya manusia, dikenal sepanjang sejarah sebagai milik manusia yang 

tidak beku, melainkan selalu berkembang dan berubah. Maka pendidikan sebagai usaha 

manusia yang merupakan refleksi dari kebudayaan itu haruslah sejiwa dengan 

kebudayaan itu. 

Untuk itu pendidikan sebagai alat untuk memproses dan merekonstruksi 

kebudayaan baru haruslah dapat menciptakan situasi yang edukatif yang pada akhirnya 

akan dapat memberikan warna dan corak dari output (keluaran) yang dihasilkan 

sehingga keluaran yang dihasilkan (anak didik) adalah manusia-manusia yang 

berkualitas unggul, berkompetitif, insiatif, adaptif dan kreatif, serta sanggup menjawab 

tantangan jaman. 

 

  Kesimpulan 

Progressivisme mempunyai konsep yang didasari oleh pengetahuan dan 

kepercayaan bahwa manusia itu mempunyai kemampuan-kemampuan yang wajar dan 

dapat menghadapi masalah yang menekan atau mengecam adanya manusia itu sendiri. 

Aliran Progressivisme mengakui dan berusaha mengembangkan asas Progressivisme 

dalam semua realitas, terutama dalam kehidupan adalah tetap survive terhadap semua 

tantangan hidup manusia, harus praktis dalam melihat segala sesuatu dari segi 

keagungannya. Berhubung dengan itu progressivisme kurang menyetujui adanya 
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pendidikan yang bercorak otoriter, baik yang timbul pada zaman dahulu maupun pada 

zaman sekarang. 

Nilai tidak timbul dengan sendirinya, melainkan ada faktor-faktor yang 

merupakan prasyarat. Nilai timbul karena manusia mempunyai bahasa, sehingga 

memungkinkan adanya relevansi seperti yang ada dalam masyarakat pergaulan. Oleh 

karena adanya faktor-faktor yang menentukan adanya nilai, maka makna nilai itu 

tidaklah bersifat eksklusif. Ini berarti berbagai jenis nilai seperti benar atau salah, baik 

atau buruk dapat dikatakan ada bila menunjukkan adanya kecocokan dengan hasil 

pengujian yang dialami manusia dalam pergaulan. 

Progresivisme menghendaki pendidikan yang progressif. Tujuan pendidikan 

hendaklah diartikan sebagai rekonstruksi pengalaman yang terus menerus. Pendidikan 

bukanlah hanya menyampaikan pengetahuan kepada anak didik saja, melainkan yang 

terpenting ialah melatih kemampuan berpikir secara ilmiah. Semua itu dilakukan oleh 

pendidikan agar orang dapat maju atau mengalami progress. Dengan demikian orang 

akan dapat bertindak dengan intelegen sesuai dengan tuntutan dari lingkungan. 

Asas progressivisme dalam belajar bertitik tolak dari asumsi bahwa anak didik 

bukan manusia kecil, tetapi manusia seutuhnya yang mempunyai potensi untuk 

berkembang, setiap anak didik berbeda kemampuannya, individu atau anak didik adalah 

insan yang aktif, kreatif dan dinamis,serta mempunyai motivasi untuk memenuhi 

kebutuhannya. 

Untuk itu sangat diperlukan kurikulum yang berpusat pada pengalaman atau 

kurikulum eksperimental, yaitu kurikulum yang berpusat pada pengalaman, di mana apa 

yang telah diperoleh anak didik selama di sekolah akan dapat diterapkan dalam 

kehidupan nyata. Dengan metode pendidikan "Belajar Sambil Berbuat" (Learning by 

doing) dan pemecahan masalah (Problem solving) dengan langkah-langkah menghadapi 

problem, serta mengajukan hipotesa. 

 Dari pandangan di atas maka sangat jelas bahwa filsafat progressivisme 

bermaksud menjadikan anak didik yang memiliki kualitas dan terus maju (progress) 

sebagai generasi yang akan menjawab tantangan perkembangan jaman, khususnya 

dalam dunia pendidikan.  
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FILSAFAT IDEALISME  
DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENDIDIKAN 

Oleh: Suripto54 

 

 

Abstrak : Idealisme sebagai sebuah aliran dalam filsafat berasal dari Plato, memiliki 
pengaruh yang besar disegala bidang ilmu pengetahuan termasuk didalam 
kajian filsafat pendikan. Filsafat idealismeme pada prinsipnya menekankan 
pentingnya keunggulan pikiran (mind), roh (soul), jiwa (spirit) atau ide dari 
pada hal-hal yang bersifat kebendaan atau material dengan menggunakan 
sudut pandang metafisika, epistimologi dan aksiologi. Implementasinya 
praktek pendidikan menurut  filsafat idealisme  tercermin  dalam formulasi 
konsep tentang tujuan, kurikulum, metode, peserta didik dan guru 
(pendidik). 

 
Kata Kunci: Filsafat Idealisme - Pendidikan 

 

A. Pendahuluan 

Pendidikan sebagai upaya untuk memanusiakan manusia melalui human 

resource development memerlukan wawasan yang luas, seluas aspek kehidupan 

manusia itu sendiri. Karenanya pembahasan masalah pendidikan tidak cukup 

hanya didasarkan pengalaman saja, melainkan  dibutuhkan suatu pemikiran 

mendalam, pengkajian secara ilmian, dan penelitian yang up to date. Bahkan 

yang tidak kalah pentingnya pendidikan juga harus dibangun diatas fondasi 

discourse and philosophical analysis.  

Pendekatan filosofis terhadap pendidikan adalah suatu pendekatan untuk 

memecahkan masalah-masalah pendidikan dengan menggunakan pendekatan 

filsafat. Sehingga pengetahuan atau teori pendidikan hasil dari pendekatan 

filsafat tersebut disebut dengan filsafat pendidikan. Pendidikan membutuhkan 

filsafat, karena masalah pendidikan tidak hanya menyangkut masalah 

pelaksanaan pendidikan semata yang hanya terbatas pada pengalaman.  

Pendidikan akan menghadapi masalah yang sangat luas dan komplek, tidak 

                                                 
54

. Suripto adalah Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Muhammadiyah Tulungagung, saat ini 

sedang   menyelesaikan Studi pada Program Doktor Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta 
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terbatas pada fakta-fakta yang dapat dijangkau oleh pengalaman inderawai. 

Tetapi pendidikan juga akan berhadapan dengan fakta-fakta bersifat metafisik 

yang tidak dapat dijangkau oleh ilmu pendidikan. Masalah-masalah tersebut 

diantaranya adalah tujuan pendidikan yang yang bersumber dari tujuan hidup 

dan nilai-nilai dalam pandangan hidup manusia. 

Filsafat sebagai induk dari ilmu pengetahuan (the mother of sciences) pada 

dasarnya bermaksud untuk menjawab seluruh problematika yang ada maupun 

yang mungkin ada dalam kehidupan manusia. Masalah yang berkaitan dengan 

trilogi metafisika, yaitu manusia, Tuhan dan alam beserta problematikanya 

menjadi issu utama yang yang menjadi kajian filsafat (Kertanegara, 2005: 124 ). 

Seiring dengan perkembagan dan perubahan yang terjadi di masyarakat, 

ternyata ada banyak berbagai masalah kemanusiaan yang tidak mampu 

dijawab oleh filsafat. Maka lahirnya ilmu pengetahuan sesungguhnya 

merupakan jawaban atas kegagalan filsafat dalam menjawab problem 

kemanusiaan universal. 

Dengan menggunakan cara kerjanya yang sistematis, universal, dan radikal 

yang mengupas, menganalisa sesuatu secara mendalam (Suriasumantri, 1982: 

4), ternyata filsafat sangat relevan dengan segala problematika hidup dan 

kehidupan manusia serta mampu menjadi perekat kembali antara berbagai 

macam disiplin ilmu yang terpisah kaitannya satu dengan yang lain. Dengan 

demikian filsafat nampaknya telah berkembang dan berubah dari mother of 

sciences menjadi philosophical analysis yakni, analisa filosofis dalam memecahkan 

permasalahan dari dunia ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia yang 

nyata. Pada giliranya, filsafat memiliki implikasi pada operasionalisasi 

pendidikan.  Berdasarkan aliran-aliran  filsafat yang berkembang, implementasi 

pendidikan juga banyak dipengaruhi oleh aliran-aliran filsafat pendidikan yang 

dikembangkan  dengan perspektif filsafat. Maka sesuai dengan pokok bahasan 

pada makalah ini penulis akan memfokuskan kajiannya pada kajian filsafat 

idealisme dan implementasinya dalam dunia pendikan dewasa ini. 
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B. Pemikiran  Filsafat Idealisme Dalam Lintasan Sejarah 

Filsafat idealisme berasal dari Plato, yaitu filsuf Yunani yang hidup pada tahun 

427-347 SM. Sebagaimana akar kata idealisme itu sendiri awal mulanya berasal 

dari bahasa Yunani idea yang berarti pandangan (vision) atau kontemplasi. 

Istilah ini pertama kali digunakan secara filosofis oleh filosof dan 

matematikawan Jerman G. W. Leibniz pada awal abad ke-18 yang merujuk 

pada pemikiran Plato dan memperlawankannya dengan empirisisme (Iannone, 

2001: 251). Idealisme ini digunakan sebagai nama untuk teori tentang ide-ide 

arketip (archetypal ideas) dan untuk doktrin epistemologis Rene Descartes dan 

John Locke yang menyatakan bahwa ide—yang dalam doktrin ini berarti objek 

pemahaman manusia—bersifat subyektif dan dipunyai secara pribadi. 

Pengertian kedua dari idealisme diatas, yang meragukan eksistensi dunia 

materi, membuat istilah ini juga digunakan untuk akosmisme—yang 

menganggap alam materi hanya sekedar proyeksi dari pikiran manusia—dan 

immaterialisme—yang menyatakan bahwa dunia materi tidak ada. Kata 

idealisme semakin populer setelah digunakan oleh Immanuel Kant yang 

menyebut teori pengetahuannya sebagai idealisme kritis atau idealisme 

transendental (Long, tt: 136).  

Dalam pengertian filsafati, idealisme adalah sistem filsafat yang menekankan 

pentingnya keunggulan pikiran (mind), roh (soul) atau jiwa (spirit) dari pada 

hal-hal yang bersifat kebendaan atau material. Pandangan-pandangan umum 

yang disepakati oleh para filsuf idealisme, yaitu: Jiwa (soul) manusia adalah 

unsur yang paling penting dalam hidup dan hakikat akhir alam semesta pada 

dasarnya adalah nonmaterial. 

Sebagai sebuah aliran dalam filsafat, idealisme berpendapat bahwa 

pengetahuan itu tidak lain daripada kejadian dalam jiwa manusia, sedangkan 

kenyataan yang diketahui manusia itu terletak di luarnya. Pemikiran filsafat 

menurut aliran idealisme adalah sebagai berikut:  
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1. Metafisika Idealisme  

Metafisika adalah cabang filsafat yang mempelajari atau membahas hakikat 

realitas (segala sesuatu yang ada) secara menyeluruh (komprehensif). 

Menurut Idealisme hanya realitas spiritual, mental atau rohani yang nyata 

dan tidak berubah. Karena dengan hakekat realitas yang bersifat rohani, 

jiwa, spiritual, individual dan ideal itulah yang kekal dan abadi. Alam 

semesta adalah ekspresi dari sebuah kecerdasan yang sangat umum dari 

pikiran universal (Ornstein, Allan C & Daniel U, 1985). Bagi penganut 

idealisme, realitas diturunkan dari suatu substansi fundamental, adapun 

substansi fundamental itu sifatnya nonmaterial, yaitu pikiran/spirit/roh. 

Benda-benda yang bersifat material yang tampak nyata, sesungguhnya 

diturunkan dari pikiran/jiwa/roh. 

Menurut para filsuf idealisme bahwa manusia hakikatnya bersifat 

spiritual/kejiwaan. Menurut Plato, setiap manusia memiliki tiga bagian jiwa, 

yaitu nous (akal fikiran) yang merupakan bagian rasional, thumos (semangat 

atau keberanian), dan epithumia (keinginan, kebutuhan atau nafsu). Dari 

ketiga bagian jiwa tersebut akan muncul salah satunya yang dominan. Jadi, 

hakikat manusia bukanlah badannya, melainkan jwa/spiritnya, manusia 

adalah makhluk berfikir, mampu memilih atau makhluk yang memiliki 

kebebasan, hidup dengan suatu aturan moral yang jelas dan bertujuan 

Idealisme berpendapat bahwa hakikat kenyataan dunia adalah ide yang 

sifatnya rohani atau intelegensi. Termasuk dalam paham idealisme adalah 

spiritualisme, rasionalisme, dan supernaturalisme. 

Secara absolut kenyataan yang sebenarnya adalah spiritual dan rohaniah, 

meskipun pada kenyataannya ada realita yang bersifat fisik tetapi 

sesunggunya kenyataan rohaniahlah yang lebih dapat berperan. 

2.  Epistemologi Idealisme  

Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari atau membahas 

tentang hakikat pengetahuan. Menurut filsuf idealisme, proses mengetahui 
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terjadi dalam pikiran, manusia memperoleh pengetahuan melalui berfikir 

dan intuisi (gerak hati). Beberapa filsuf percaya bahwa pengetahuan 

diperoleh dengan cara mengingat kembali (semua pengetahuan adalah 

sesuatu yang diingat kembali). Sehinggga mengetahui adalah memikirkan 

lembali gagasan laten (Ornstein, Allan C  & Daniel U, 1985). 

Tentang teori pengetahuan, idealisme mengemukakan bahwa pengetahuan 

yang diperoleh melalui indera tidak pasti dan tidak lengkap karena dunia 

hanyalah merupakan tiruan belaka, sifatnya maya yang menyimpang dari 

kenyataan sebenarnya.  

Pengetahuan yang benar diperoleh melalui intuisi dan pengingatan kembali 

melalui berpikir. Kebenaran hanya mungkin dapat dicapai oleh beberapa 

orang yang mempunyai akal pikiran yang cemerlang; sebagian besar 

manusia hanya sampai pada tingkat berpendapat. 

3. Aksiologi Idealisme 

Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari atau membahas tentang 

hakikat nilai. Para filsuf idealisme sepakat bahwa nilai bersifat mutlak dan 

abadi (Ornstein, Allan c & Daniel U, 1985). Nilai-nilai yang abadi tersebut 

menurut Idealime Theistik berada pada Tuhan. Sedangkan Idealisme Pantheistik 

mengidentikan Tuhan dengan alam 

Untuk mewujudkan harmonisasi dalam kehidupan manusia, maka diatur 

dengan adanya kewajiban-kewajiban moral yang diturunkan dari pendapat 

tentang kenyataan atau metafisika. Sehingga, menurut pandangan idealisme, 

nilai adalah absolut. Apa yang dikatakan baik, benar, salah, cantik atau jelek 

secara fundamental bersifat tetap, tidak berubah dari generasi ke generasi, 

tidak diciptakan manusia dan nilai-nilai tersebut merupakan bagian dari 

alam semesta. 

Plato mengemukakan bahwa kehidupan yang baik hanya mungkin terjadi 

dalam masyarakat yang baik dan ideal yang diperintah oleh ―the 

Philosopher Kings‖, yaitu kaum intelektual, para ilmuwan atau cendekiawan 
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(Kneller, 1971:33). Dia juga mengemukakan bahwa jika manusia tahu apa 

yang dikatakannya sebagai hidup baik, mereka tidak akan berbuat hal-hal 

yang bertentangan dengan moral. Kejahatan terjadi karena orang tidak tahu 

bahwa perbuatan tersebut jahat. Jika seseorang menemukan sesuatu yang 

benar, maka orang tersebut akan berbuat salah. Namun yang menjadi 

masalah adalah bagaimana hal itu dapat dilakukan jika manusia memiliki 

pandangan yang sangat berbeda dalam pikirannya tentang hidup yang baik 

(Sadulloh, 2007:99). 

C. Aliran-Aliran Filsafat Idealisme dan Tokohnya 

Secara historis Plato merupakan salah seorang tokoh filsafat Yunani Kuno yang 

mempunyai pengaruh kuat dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Ia juga 

dianggap sebagai pelopor filsafat idealisme yang mengagungkan nilai 

pengetahuan dan keadilan (Rasyidin, 2007: 10). Begitu kuatnya pengaruh Plato 

terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga aliran teologi dan filsafat 

Kristen pada umumnya sampai abad 13 bercorak Platonis (Russel, 2007: 141). 

Selain menciptakan dominasi yang kuat pada aliran teologi, Plato juga terkenal 

menjadi gurunya Aristoteles yang dianggap sebagai ‖Bapak Penalaran 

Deduktif‖ (Mantra, 2004: 17). 

Konsep pengembangan ilmu pengetahuan yang digagas Plato dapat dibedakan 

menjadi 2 macam; pengetahuan inderawi (sensual) dan pengetahuan yang 

bersifat kejiwaan. Menurut Plato, pengetahuan  yang diperoleh dengan 

menggunakan sarana inderawi hanya merupakan kesan-kesan yang bersifat 

sementara dan senantiasa berubah. Sementara pengetahuan yang diperoleh 

melalui proses perenungan kejiwaan dapat melahirkan  kebijaksanaan (Betrand 

Russel, 2007: 114).  

Selain konsep pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dijelaskan di 

atas, Plato memiliki sejumlah gagasan penting dalam filsafatnya, antara lain; 

gagasannya tentang Utopia, teori-teorinya tentang ide, pendapatnya yang 

mendukung imortalitas, pandangan kosmogoninya dan konsepnya tentang 
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pengetahuan yang lebih bersumber dari ingatan dibanding daripada persepsi. 

Berbagai gagasan penting Plato tersebut turut mempengaruhi pandangannya 

terhadap pentingnya pendidikan  bagi individu dan bagi bangsa.  

Ada beberapa aliran idealisme filosofis. Yang paling terkenal adalah idealisme 

Jerman yang ditandai oleh tiga tahap perkembangan dalam sosok tiga filosof. 

Tahapan pertama adalah J. G. Fichte yang berpandangan idealisme subjektif. 

Tahap selanjutnya adalah F. W. J. Schelling pada tahap menengah 

perkembangan filosofisnya yang berpendirian idealisme objektif. Puncak 

idealisme Jerman tercapai di tangan G. W. F. Hegel yang pemikirannya disebut 

idealisme absolut sebagai hasil sintesis dari idealisme subjektif dan objektif 

(Iannone, 2001: 251-252). 

1. Idealisme Subyektif 

Idealisme subyektif adalah aliran filsafat idealisme yang dipelopori oleh 

Fichte. Filsafat ini bertitik tolak pada ide manusia atau ide sendiri. 

Menurutnya dunia merupakan postulat subyek yang memutuskan. Alam 

dan masyarakat ini tercipta dari ide manusia. Segala sesuatu yang timbul 

dan terjadi di alam atau di masyarakat adalah hasil atau karena ciptaan ide 

manusia atau idenya sendiri, atau dengan kata lain alam dan masyarakat 

hanyalah sebuah ide/fikiran dari dirinya sendiri atau ide manusia. 

Salah satu tokoh terkenal yang juga perperan dari aliran ini adalah seorang 

uskup inggris yang bernama George Berkeley (1684-1753 M), menurut 

Berkeley segala, sesuatu yang tertangkap oleh sensasi/perasaan kita itu 

bukanlah materiil yang riil dan ada secara obyektif. Sesuatu yang materiil 

misalkan jeruk, dianggapnya hanya sebagai sensasi-sensasi atau kumpulan 

perasaan/konsepsi tertentu (―bundles of conception‖ David Hume (1711-1776 

M), -ed), yaitu perasaan / konsepsi dari rasa jeruk, berat, bau, bentuk dsb. 

Dengan demikian Berkeley dan Hume menyangkal adanya materi yang ada 

secara obyektif, dan hanya mengakui adanya materi atau dunia yang riil 

didalam fikirannya atau idenya sendiri saja. 
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Kesimpulan yang dapat ditarik dari filsafat ini adalah, kecenderungan untuk 

bersifat egoistis ―Aku-isme‖ yang hanya mengakui yang riil adalah dirinya 

sendiri yang ada hanya ―Aku‖, segala sesuatu yang ada diluar selain ―Aku‖ 

itu hanya sensasi atau konsepsi-konsepsi dari ―Aku‖. Untuk berkelit dari 

tuduhan egoistis dan mengedepankan ―Aku-isme/solipisme‖ Berkeley 

menyatakan hanya Tuhan yang berada tanpa tergantung pada sensasi. 

Pada abad ke-19, Idealisme subyektif mengambil bentuknya yang baru yang 

terkenal dengan nama ―Positivisme‖, yang di kemukakan pertama kali oleh 

Aguste Comte (1798-1857 M), menurutnya hanya ―pengalaman‖-lah yang 

merupakan kenyataan yang sesungguhnya , selain dari pada itu tidak ada 

lagi kenyataan, dunia adalah hasil ciptaan dari pengalaman, dan ilmu hanya 

bertugas untuk menguraikan pengalaman itu. Dan masih banyak lagi 

pemikir-pemikir yang lainnya dalam filsafat ini, misalnya saja William Jones 

(1842-1910 M) dan John Dewey (1859-1952), keduanya berasal dari Amerika 

Serikat dan pencetus ide ―pragmatisme‖, menurut mereka Pragmatisme 

adalah suatu filsafat yang menggunakan akibat-akibat praktis dari ide-ide 

atau keyakinan-keyakinan sebagai suatu ukuran untuk menetapkan nilai 

dan kebenarannya.  

2. Idealisme Obyektif 

Idealisme obyektif adalah suatu aliran filsafat yang dimotori oleh Schelling. 

Pandangan  idealismenya bertitik tolak dari ide universil, yaitu ide diluar ide 

manusia. Menurut idealisme obyektif segala sesuatu baik dalam alam atau 

masyarakat adalah hasil dari ciptaan ide universil. Alam semesta yang 

kelihatan ini pada hakekatnya hanyalah intelegensi yang kelihatan. 

Pandangan filsafat seperti ini pada dasarnya mengakui sesuatu yang bukan 

materiil, yang ada secara abadi diluar manusia, sesuatu yang bukan materiil 

itu ada sebelum dunia alam semesta ini ada, termasuk manusia dan segala 

pikiran dan perasaannya. Dalam bentuknya yang amat primitif pandangan 
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ini menyatakan bentuknya dalam penyembahan terhadap pohon, batu dsb-

nya. 

Akan tetapi sebagai suatu sistem filsafat, pandangan dunia ini pertama-tama 

kali disistimatiskan oleh Plato (427-347 S.M). Menurut Plato dunia luar yang 

dapat di tangkap oleh panca indera kita bukanlah dunia yang riil, melainkan 

bayangan dari dunia ―idea‖ yang abadi dan riil. Pandangan dunia Plato ini 

mewakili kepentingan kelas yang berkuasa pada waktu itu di Eropa yaitu 

kelas pemilik budak. Dan ini jelas nampak dalam ajarannya tentang 

masyarakat ―ideal‖. 

Pada jaman feodal, filsafat idealisme obyektif ini mengambil bentuk yang 

dikenal dengan nama Skolastisisme, sistem filsafat ini memadukan unsur 

idealisme Aristoteles (384-322 S.M), yaitu bahwa dunia kita merupakan suatu 

tingkatan hirarki dari seluruh sistem hirarki dunia semesta, begitupun yang 

hirarki yang berada dalam masyarakat feodal merupakan kelanjutan dari 

dunia ke-Tuhanan. Segala sesuatu yang ada dan terjadi di dunia ini maupun 

dalam alam semesta merupakan ―penjelmaan‖ dari titah Tuhan atau 

perwujudan dari ide Tuhan. Filsafat ini membela para bangsawan atau kaum 

feodal yang pada waktu itu merupakan tuan tanah besar di Eropa dan 

kekuasaan gereja sebagai ―wakil‖ Tuhan didunia ini. Tokoh-tokoh yang 

terkenal dari aliran filsafat ini adalah: Johannes Eriugena (833 M), Thomas 

Aquinas (1225-1274 M), Duns Scotus (1270-1308 M), dsb. 

3. Idealisme Absolut  

Diera modern sekitar abad ke-18 muncullah sebuah sistem filsafat idealisme 

obyektif baru yang disebutnya dengan idealism absolut, yaitu sistem yang 

dikemukakan oleh George.W.F Hegel (1770-1831 M). Filsafat ini pada 

dasarnya  merupakan bentuk sintesis atas filsafat  idealism subyektif sebagai 

tesis dan filsafat idealism obyektif sebagai antithesis, kemudian disintesiskan 

dan diubah diberi nama menjadi idealism absolute. Menurut Hegel hakekat 

dunia ini adalah ―ide absolut‖, yang berada secara absolut dan ―obyektif‖ 
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didalam segala sesuatu, dan tak terbatas pada ruang dan waktu. ―Ide 

absolut‖ ini, dalam prosesnya menampakkan dirinya dalam wujud gejala 

alam, gejala masyarakat, dan gejala fikiran. Filsafat Hegel ini mewakili kelas 

borjuis Jerman yang pada waktu itu baru tumbuh dan masih lemah, 

kepentingan kelasnya menghendaki suatu perubahan sosial, menghendaki 

dihapusnya hak-hak istimewa kaum bangsawan Junker. Hal ini tercermin 

dalam pandangan dialektisnya yang beranggapan bahwa sesuatu itu 

senantiasa berkembang dan berubah tidak ada yang abadi atau mutlak, 

termasuk juga kekuasaan kaum feodal. Akan tetapi karena kedudukan dan 

kekuatannya masih lemah itu membuat mereka tidak berani terang-terangan 

melawan filsafat Skolatisisme dan ajaran agama yang berkuasa ketika itu. 

Pikiran filsafat idealisme obyektif ini dapat kita jumpai dalam kehidupan 

sehari-hari dengan berbagai macam bentuk. Perwujudan paling umum 

antara lain adalah formalisme dan doktriner-isme. Kaum doktriner dan 

formalis secara membuta mempercayai dalil-dalil atau teori sebagai 

kekuatan yang maha kuasa, sebagai obat manjur buat segala macam 

penyakit, sehingga dalam melakukan tugas-tugas atau menyelesaikan 

persoalan-persoalan praktis mereka tidak bisa berfikir atau bertindak secara 

hidup berdasarkan situasi dan syarat yang kongkrit, mereka adalah kaum 

“textbook-thingking”. 

4. Idealisme Transendental (Idialisme Kritis) 

Aliran filsafat ini berpandangan bahwa pengalaman langsung tidak 

dianggap sebagai benda didalam dirinya sendiri. Sedangkan ruang dan 

waktu merupakan bentuk intuisi kita sendiri. Aliran filsafat yang dipelopori 

oleh Immanuel Kant tersebut menurut  Schelling sama dengan filsafat 

idealism obyektif. 

5. Idealisme Personal 

Idealisme personal muncul sebagai protes terhadap materialism mekanik 

dan idealism monistik. Menurut idealism personal, realitas dasar itu 
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bukanlah pemikiran yang abstrak atau proses pemikiran yang khusus, akan 

tetapi seseorang, suatu jiwa atau seorang pemikir. Aliran filsafat ini 

dipelopori oleh Howison dan Bowne.  

D. Implementasi Filsafat Idealisme Dalam Pendidikan 

Filsafat Idealisme merupakan salah satu filsafat yang dikembangkan dalam 

pendidikan. Dalam bidang pendidikan, manusia khususnya peserta didik 

adalah subyek pendidikan. Pendidikan perlu mengetahui secara jelas tentang 

manusia atau peserta didik tersebut. Dengan sendirinya muncullah pertanyaan-

pertanyaan mengenai apa manusia dan apa peserta didik. Karena jawaban-

jawaban pertanyaan tersebut bersifat abstrak  maka di sinilah diperlukan 

adanya filsafat dalam pendidikan (Imam Barnadib, 2002; 5-6). 

Filsafat Idealisme sebagai salah satu aliran filsafat memiliki pengaruh yang 

besar dalam implementasi pendidikan. Kenyataan dan kebenaran sesuatu bagi 

idealisme pada hakekatnya sama kualitasnya dengan hal-hal yang spiritual 

atau ide-ide (gagasan-gagasan). Idealisme  memiliki keterkaitan dengan 

konsep-konsep  abadi (ideas), seperti kebenaran, keindahan  dan kemuliaan. 

Idealisme pada intinya adalah suatu penekanan pada realitas ide atau gagasan, 

pemikiran atau akal-pikir yang dijadikan sebagai dasar atau pijakan hal-hal 

yang bersifat materi atau material (George R. Knight, 2007: 67). 

Pengaruh idealisme terhadap pemikiran dan praktek pendidikan dapat dilihat 

dari lahirnya tokoh-tokoh seperti William T. Harris, seorang tokoh aliran 

pendidikan idealisme yang sangat berpengaruh di Amerika Serikat, Herman 

Harrell Horne adalah filosof yang mengajar filsafat beraliran idealisme lebih 

dari 33 tahun di Universitas New York. 

Belakangan, muncul pula Michael Demiashkevitch, yang menulis tentang 

idealisme dalam pendidikan dengan efek khusus. Demikian pula B.B. 

Bogoslovski, dan William E. Hocking. Kemudian muncul pula Rupert C. Lodge 

(1888-1961), profesor di bidang logika dan sejarah filsafat di Universitas 

Maitoba. Dua bukunnya yang mencerminkan kecemerlangan pemikiran Rupert 
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dalam filsafat pendidikan adalah Philosophy of Education dan studi mengenai 

pemikirian Plato di bidang teori pendidikan. Di Italia, Giovanni Gentile Menteri 

bidang Instruksi Publik pada Kabinet Mussolini pertama, keluar dari reformasi 

pendidikan karena berpegang pada prinsip-prinsip filsafat idealisme sebagai 

perlawanan terhadap dua aliran yang hidup di negara itu sebelumnya, yaitu 

positivisme dan naturalisme. 

Idealisme sangat concern tentang keberadaan sekolah. Aliran inilah satu-

satunya yang melakukan oposisi secara fundamental terhadap naturalisme. 

Pendidikan harus terus eksis sebagai lembaga untuk proses pemasyarakatan 

manusia sebagai kebutuhan spiritual, dan tidak sekadar kebutuhan alam 

semata. Gerakan filsafat idealisme pada abad ke-19 secara khusus mengajarkan 

tentang kebudayaan manusia dan lembaga kemanuisaan sebagai ekspresi 

realitas spiritual. 

Menurut Power (1982: 89), implikasi filsafat pendidikan idealisme adalah 

sebagai berikut: (1) Tujuan: untuk membentuk karakter, mengembangkan bakat 

atau kemampuan dasar, serta kebaikkan sosial; (2) Kurikulum: pendidikan 

liberal untuk pengembangan kemampuan rasional dan pendidikan praktis 

untuk memperoleh pekerjaan; (3) Metode: diutamakan metode dialektika, 

tetapi metode lain yang efektif dapat dimanfaatkan; (4) Peserta didik bebas 

untuk mengembangkan kepribadian, bakat dan kemampuan dasarnya; (5) 

Pendidik bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan pendidikan 

melalui kerja sama dengan alam. 

Dalam pandangan Tatang Syaripudin (2008), implikasi filsafat idealism dalam 

pendidikan dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Tujuan Pendidikan 

Tujuan utama dari pendidikan idealis adalah untuk membantu pribadi 

individual atau pelajar untuk mencapai kebijaksanaan, yakni kebersatuan 

dengan keabsolutan. Untuk mencapai kebijaksanaan setiap manusia harus 

mengenal dan diperkenalkan padanya. Pada dasarnya, tujuan pendidikan 
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idealis adalah untuk berperan sebagai konversi pada kebijaksanaan, 

kebenaran, dan keindahan. 

Setiap individu pelajar memiliki potensi yang menyatu dengan struktur 

idealnya. Pendidikan bertujuan untuk membantu dalam penyingkapan dan 

pengembangan potensi-potensi tersebut. Berdasarkan pada asumsi bahwa 

keabsolutan disingkap melalui penyingkapan bertahap atas sejarah dan 

budaya manusia, Idealis memandang bahwasannya pelajar dihadapkan pada 

kemungkinan-kemungkinan budaya yang inheren pada warisan budayanya. 

Seseorang yang sedang memasuki proses perkembangannya memahami 

bahwa hubungan antara manusia tertentu dengan manusia pada umumnya 

adalah bersifat resiprokal. Sebagai institusi sosial, sekolah mengolah 

perkembangan baik personalitas individu manusia maupun sosial. 

Dengan kata lain pendidikan bertujuan untuk membantu perkembangan 

pikiran dan diri pribadi (self) siswa. Mengingat bakat manusia berbeda-beda 

maka pendidikan yang diberikan kepada setiap orang harus sesuai dengan 

bakatnya masing-masing. 

Menurut Imam Barnadib (2002:15) Pendidikan yang menitikberatkan pada 

idealisme akan merumuskan tujuan pendidikan sebagai pencapaian manusia 

yang berkepribadian mulia dan memiliki taraf hidup kerohanian yang tinggi 

dan ideal.  

Idealisme memiliki tujuan pendidikan yang pasti dan abadi, di mana tujuan 

itu berada di luar kehidupan manusia, yaitu manusia yang mampu 

mencapai dunia cita, manusia yang mampu mencapai dan menikmati 

kehidupan abadi yang berasal dari Tuhan.  

Sumbangan yang besar idealism tehadap perkembangan filsafat pendidikan 

adalah pandangannya yang menempatkan bahwa anak merupakan bagian 

dari alam spiritual, yang memiliki pembawaan spiritual sesuai 

potensialitasnya. Oleh karena itu, pendidikan harus mengajarkan hubungan 

antara anak dengan bagian alam spiritual. Pendidikan harus menekankan 
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kesesuian batin antara anak dan alam semesta. Pendidikan merupakan 

pertumbuhan ke arah tujuan pribadi manusia yang ideal. Bagi  idealisme 

pendidik harus mewujudkan sedapat mungkin watak yang terbaik, sehinga 

anak harus dipandang sebagai tujuan, bukan sebagai alat. 

Maka, tujuan pendidikan menurut paham idealisme terbagai atas tiga hal, 

tujuan untuk individual, tujuan untuk masyarakat, dan campuran antara 

keduanya. 

Pendidikan idealisme untuk individual antara lain bertujuan agar anak didik 

bisa menjadi kaya dan memiliki kehidupan yang bermakna, memiliki 

kepribadian yang harmonis dan penuh warna, hidup bahagia, mampu 

menahan berbagai tekanan hidup, dan pada akhirnya diharapkan mampu 

membantu individu lainnya untuk hidup lebih baik. Sedangkan tujuan 

pendidikan idealisme bagi kehidupan sosial adalah perlunya persaudaraan 

sesama manusia. Karena dalam spirit persaudaraan terkandung suatu 

pendekatan seseorang kepada yang lain. Seseorang tidak sekadar menuntuk 

hak pribadinya, namun hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya 

terbingkai dalam hubungan kemanusiaan yang saling penuh pengertian dan 

rasa saling menyayangi. Sedangkan tujuan secara sintesis dimaksudkan 

sebagai gabungan antara tujuan individual dengan sosial sekaligus, yang 

juga terekspresikan dalam kehidupan yang berkaitan dengan Tuhan. 

2. Kurikulum Pendidikan 

Para Idealis memandang kurikulum sebagai manifestasi dari subyek materi 

intelektual yang bersifat gagasan-gagasan dan konsep-konsep. Aneka ragam 

sistem konsep ini menjelaskan dan didasarkan pada manifestasi-manifestasi 

utama dari keabsolutan. Oleh karenanya, seluruh sistem konsep 

berkulminasi dan tergabung dalam satu konsep, ide, dan kausa yang 

menyatu dan integral. 

Sistem-sistem konsep yang lahir dari keabsolutan yang universal disingkap 

oleh manusia dengan menyingkap sejarah dan warisan budayanya. 
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Kurikulum Idealis dapat dilihat sebagai suatu hirearki yang kebanyakan 

ditempati oleh disiplin-disiplin umum, seperti filsafat dan teologi yang 

membahas tentang hubungan-hubungan yang paling mendasar dan utama 

terhadap Tuhan dan Kosmos. Berdasarkan pada prinsip hirearki tersebut, 

keutamaan dari suatu subyek dilihat dari segi (lebih-kurang) generalitas 

subyek tersebut. Subyek materi yang lebih general adalah subyek materi 

yang bersifat lebih abstrak dan melampaui batasan-batasan ruang, waktu, 

dan keadaan. Karena kegeneralan dan keabstrakannya, subyek-subyek 

tersebut memiliki kemampuan untuk mentransfer pada ragam-ragam situasi 

yang luas. Matematika, pada bentuk murninya, merupakan suatu disiplin 

yang sangat bermanfaat karena berisi tentang metode-metode yang 

bersentuhan dengan keabstrakan. Sejarah dan sastra juga menmpati posisi 

yang tinggi dalam hireark kurikulum tersebut. Di samping stimulus 

kognitifnya, disiplin sejarah dan sastra terbungkus dalam nilai-nilai. Sejarah, 

biografi, dan autobiografi dapat dikatakan sebagai sumber bagi teladan dan 

kepahlawanan moral dan budaya. Dimensi sejarah dapat dipandang sebagai 

subuah rekaman atas penyingkapan keabsolutan sepanjang waktu dan 

sejarah manusia, khususnya bagi orang-orang dengan dimensi 

kepahlawanannya baik pria ataupun wanita. Yang menempati kedudukan 

rendah dalam hirearki kurikulum Idealis adalah disiplin-disiplin sain yang 

hanya menaruh perhatian pada hubungan-hubungan sebab-akibat tertentu. 

Karena perannya sebagai alat komunikasi, bahasa dianggap sebagai skil 

yang penting yang diajarkan sejak level dasar. 

Kurikulum yang digunakan dalam pendidikan yang beraliran idealisme 

harus lebih memfokuskan pada isi yang objektif. Pengalaman haruslah lebih 

banyak daripada pengajaran yang textbook. Agar supaya pengetahuan dan 

pengalamannya senantiasa aktual.  

Kurikulum pendidikan idealisme berisikan pendidikan liberal dan 

pendidikan vokasional/praktis. Pendidikan liberal dimaksudkan untuk 
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pengembangan kemampuan-kemampuan rasional dan moral. Pendidikan 

vokasional dimaksudkan untuk pengembangan kemampuan suatu 

kehidupan/pekerjaan. 

Sejak prinsip etika masuk dan menyatu dalam warisan budaya, subyek-

subyek materi seperti filsafat, teologi, sejarah, sastra, dan kritik seni menjadi 

disiplin-disiplin yang kaya akan nilai. Subyek-subyek tersebut, tempat 

berfusinya kognitif dan aksiologi, merepresentasikan generalisasi atas 

kesadaran etis dan budaya. Subyek-subyek tersebut adalah yang melahirkan 

tradisi moral manusia. Subyek-subyek humaniora dapat dikaji secara 

mendalam dan dijadikan sebagai sumber simulasi kognitif. Pada saat yang 

sama, sumber-sumber sejarah dan sastra ini dapat diserap secara emosional 

dan digunakan sebagai dasar bagi konstruksi keteladanan dan nilai. Edukasi 

nilai, berdasarkan konsepsi Idealis, mensyaratkan agar pelajar diperkenalkan 

pada teladan dan contoh-contoh yang pantas agar keteladan tersebut dapat 

ditiru dan dikembangkan olehnya. Oleh karenanya, pelajar harus 

diperkenalkan dan memperhatikan seni dan sastra klasik. 

3. Metode Pendidikan 

Sejak idealisme sebagai paham filsafat pendidikan menjadi keyakinan bahwa 

realitas adalah pribadi, maka mulai saat itu dipahami tentang perlunya 

pengajaran secara individual. Pola pendidikan yang diajarkan fisafat 

idealisme berpusat dari idealisme. Pengajaran tidak sepenuhnya berpusat 

dari anak, atau materi pelajaran, juga bukan masyarakat, melainkan berpusat 

pada idealisme.  

Dalam proses pembelajaran, tidak cukup mengajarkan siswa tentang 

bagaimana berfikir, tetapi yang penting justru apa yang siswa pikirkan 

menjadi kenyataan dalam perbuatan. Metode mangajar hendaknya 

mendorong siswa untuk memperluas cakrawala, mendorong berfikir 

reflektif, mendorong pilihan-pilihan morak pribadi, memberikan 

keterampilan-keterampilan berfikir logis, memberikan kesempatan 
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menggunakan pengetahuan untuk masalah-masalah moral dan sosia, 

miningkatkan minat terhadap isi mata pelajaran, dan mendorong siswa 

untuk menerima nilai-nilai peradaban manusia (Callahan and Clark,1983). 

Dalam model pendidikan idealism, murid harus mendapatkan pendekatan 

(approach) secara khusus. Sebab, pendekatan dipandang sebagai cara yang 

sangat penting. Giovanni Gentile pernah mengemukakan, ―Para guru tidak 

boleh berhenti hanya di tengah pengkelasan murid, atau tidak mengawasi 

satu persatu muridnya atau tingkah lakunya. Seorang guru mesti masuk ke 

dalam pemikiran terdalam dari anak didik, sehingga kalau perlu ia 

berkumpul hidup bersama para anak didik. Guru jangan hanya membaca 

beberapa kali spontanitas anak yang muncul atau sekadar ledakan kecil yang 

tidak banyak bermakna. 

Konsepsi Idealis tentang proses pendidikan dihubungkan secara langsung 

pada konsepsi epistemologinya. Proses berpikir pada dasarnya merupakan 

pengenalan, yakni suatu proses introspeksi diri di mana pelajar memeriksa 

kandungan pikirannya tempat ia menemukan kebenaran yang dia dapat dari 

hal-hal lain yang pada hakikatnya merupakan cerminan dari kebenaran yang 

nampak pada pikiran (akal) dunia. Para edukator Idealis seperti Friedrich 

Froebel menitik beratkan pada prinsip tentang pentingnya aktivitas belajar 

mandiri pada pelajar. Seluruh proses belajar bertempat pada pikiran pelajar 

yang harus secara aktif mencari kebenaran. Meskipun proses belajar adalah 

hasil dari aktivitas mandiri pelajar, proses belajar dapat dibuat lebih efisien 

dengan stimulasi yang didapatkan dari seorang guru dan lingkungan 

sekolah. Sekolah dipandang sebagai sarang yang efisien untuk menstimulasi 

ketertarikan pelajar yang terpendam. Oleh karenanya, setiap pendidikan 

pada dasarnya adalah pendidikan pribadi (mandiri). Kajian pada warisan 

budaya lewat kurikulum merupakan bagian dari sekolah formal dalam 

konteks Idealis. Warisan budaya lebih cenderung pada sarana stimulasi 

daripada sarana transmisi. 
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Aktivitas mandiri pelajar dihubungkan pada ketertarikan si pelajar itu 

sendiri dan usaha-usaha yang dilakukannya. Pelajar memiliki ketertarikan 

intuitif yang menarik mereka untuk menentukan tindakan, tujuan, dan 

sasaran. Dengan ketertarikan intrinsik semacam itu, tidak dibutuhkan 

adanya motivator eksternal. Ketika ketertarikan bersifat intrinsik dalam diri 

pelajar, maka tak dibutuhkan semacam usaha yang sengaja ditujukan untuk 

menarik minatnya secara eksternal. 

Meskipun pelajar telah memiliki ketertarikan pribadinya, tidak semua proses 

belajar berlangsung dengan mudah. Pelajar sangat mungkin terperdaya akan 

penampilan dunia dan mencari jawabannya dengan sesuatu yang 

sebenarnya tidak berhubungan dengan perkembangan pribadinya. Pada saat 

seperti inilah, seorang guru sebagai model kedewasaan dalam nilai-nilai 

budaya, menjalankan perannya untuk mengarahkan kembali pelajar pada 

kebenaran. Kadang kala usaha dapat dibutuhkan, yakni ketika tugas tidak 

menimbulkan ketertarikan yang cukup pada diri pelajar. Setelah melakukan 

usaha pada suatu ketertarikan dan mengaplikasikannya pada disiplin 

pribadi, bisa jadi pelajar menjadi memiliki ketertarikan pada tugas-tugas 

pembelajaran. Sekali lagi, warisan budaya dapat berpengaruh pada 

ketertarikan pelajar. Semakin banyak warisan budaya yang dipahami oleh 

pelajar semakin banyak pula kemungkinan ketertarikan yang dikiliki 

olehnya. Semakin banyak ketertarikan yang dimiliki semakin besar 

kemungkinan untuk mengembangkan diri. 

Metode pendidikan Idealis dirancang untuk menstimulasi intuisi dan 

eksplorasi introspeksi diri (intuitive and introspective self eksploration) secara 

mandiri pada pelajar. Proses perkembangan bersifat dari dalam ke luar 

(Jumali dkk: 2008, 105). Tidak ada suatu metode pun yang digunakan secara 

khusus untuk menstimulasi pelajar. Bahkan, seorang guru Idealis harus 

mampu menguasai berbagai macam metode dan menggunakan metode 

tertentu yang paling efektif untuk menjamin hasil yang diharapkan. 
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Meski tidak ada metode tertentu yang dapat dispesifikkan, dialog Socratik 

lazimnya lebih diprioritaskan dalam situasi pembelajaran Idealis. Dialog 

Sokratik adalah suatu proses di mana orang dewasa berperan sebagai 

stimulus bagi kesadaran gagasan-gagasan pelajar. Guru dipersiapkan untuk 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengacu pada masalah-masalah 

krusial manusia. Ketika dialog Socratik diterapkan pada suatu situasi kelas, 

guru harus mampu menggunakan proses-proses yang dapat menciptakan 

suatu komunitas berpikir yang berkembang di mana para pelajar berminat 

untuk berpartisipasi. Metode Socratik membutuhkan keahlian bertanya yang 

harus dimiliki oleh sang guru. Metode tersebut tidak hanya sekedar 

pengulangan sederhana terhadap fakta-fakta yang telah dihafalkan tugas-

tugas sebelumnya. Oleh karena itu, hafalan barang kali adalah tahapan 

penting pertama menuju pada sebuah dialog yang tidak mengarah pada 

diskusi yang mati dan opini-opini yang tak tersalurkan. 

Penggunaan Idealisme barang kali dapat diilustrasikan dalam sebuah diskusi 

tentang Hukleberry Finn karya Mark Twain oleh seorang pengajar dengan 

siswa-siswanya yang terlebih dahulu telah membaca dilema moral yang 

dialami oleh Huck yang harus memilih antara mengikuti hukum negaranya 

atau hukum yang lebih tinggi, yakni hukum dalam kesadarannya. 

Singkatnya, Huck harus memutuskan apakah dia harus menyerahkan Jim –

seorang budak yang melarikan diri— pada pihak yang berwajib agar ia 

dipulangkan pada tuannya, atau membantunya mendapatkan kebebasan. 

Dilema yang dialami oleh Huck menggambarkan adanya konflik yang dapat 

terjadi antara nilai-nilai general dan abstrak dengan nilai-nilai yang lebih 

partikular dan instan. 

Pengajar dalam diskusi tersebut menggunakan Huckleberry Finn untuk 

merepresentasikan sebuah karya klasik tentang sejarah Amerika yang tema 

dasarnya memang ditujukan untuk menarik pembaca dari berbagai generasi. 

Buku tersebut adalah suatu karya yang tahan terhadap kekangan waktu dan 
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mampu merepresentasikan nilai-nilai yang senantiasa menyatu dalam 

kehidupan dan takdir manusia di planet ini. pengajar seyogyanya 

menempatkan buku ini dalam konteks sejarah dan sastra agar siswa dapat 

menyadari akan hubungannya dengan pengalaman sejarah bangsa Amerika. 

Hubungan antara buku tersebut dengan sejarah Dred Scott dengan seorang 

budak buronan hukum, sebaiknya juga ikut dipaparkan pada para pelajar. 

Pembaca terlebih dahulu membaca buku sebelum melakukan diskusi adalah 

sangat penting artinya. Ketika seorang pengajar telah membuka suatu 

diskusi terbuka, ia harus memastikan tidak adanya kesalahan informasi dan 

tidak untuk mengijikan opini-opini yang tak berdasar pada buku acuan agar 

tidak menyamarkan esensi-esensi yang penting dalam episode belajar. 

Setelah para pelajar telah mampu merasakan sejarah hidup penulis, konteks 

dalam buku, karakter-karakter dan alur cerita, maka kemudian pembelajan 

eksploratif dapat dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang menarik. 

Dengan menghindari memberi pertanyaan sederhana yang dapat dijawab 

dengan ya atau tidak, pengajar melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang 

jawabannya masih menyisakan pertanyaan-pertanyaan lainnya. 

Konflik antara hukum negara dan hukum nurani merupakan isu yang 

krusial yang telah berlangsung sepanjang sejarah manusia. Apa yang harus 

dilakukan oleh seseorang ketika hukum resmi negara dan hukum hati 

nuraninya mengalami konflik? Haruskah ada perbedaan antara manusia 

yang baik dengan warga negara yang baik? Haruskah manusia mengikuti 

hati nuraninya dan mengambil resiko sebagai akibat dari keputusan yang 

diambilnya? Haruskan manusia tersebut berusaha untuk merubah hukum 

negara? Apakah hukum hati nurani adalah bagian dari hukum yang lebih 

tinggi dan universal yang mengikat seluruh umat manusia? 

Setelah para siswa telah mengeksplorasi tema tentang konflik kemanusiaan 

yang digambarkan oleh dilema yang dialami oleh Huck, kemudian konflik-

konflik lain semacam itu dapat diilustrasikan dengan memberikan contoh-
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contoh sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh Henry David Thoreau, 

Mohandas Gandhi, dan Martin Luther King. Pertanyaan-pertanyaan moral 

seputar tragedi Nuremberg oleh NAZI atau tragedi My Lai di Vietnam dapat 

dieksplorasi untuk mengilustrasikan aspek-aspek moral persistensial yang 

telah berlangsung atau terjadi. 

Imitasi terhadap keteladanan juga merupakan salah satu dari metode Idealis. 

Para pelajar diperkenalkan pada pelajaran-pelajaran yang berharga dari para 

tokoh-tokoh teladan dari bidang sejarah, sastra, religi, biografi, autobiogarafi, 

dan filsafat. Pelajar dianjurkan untuk mempelajari suatu keteladanan dari 

seorang tokoh sebagai sumber-sumber nilai. Pengajar juga berperang sebagai 

sumber langsung keteladanan karena ia adalah personifikasi dari nilai-nilai 

luhur yang tercermin dalam budaya. Selain dipilih berdasarkan 

kompetensinya atas subyek materi dan pedagogi, ia juga harus mampu 

menjadi pribadi yang estetis yang layak dijadikan suri tauladan bagi para 

siswanya. Pelajar mengimitasi keteladanan dengan menerapkan nilai-nilai 

keteladanan tersebut dalam kehidupan pribadinya. Meneladani bukan 

berarti meniru, melainkan suatu pancaran kebijaksanaan pada kehidupan 

pribadinya. 

4. Peran Guru dan Siswa 

Dalam hubungan pengajar – pelajar, peran sentral dan krusial pengajar lebih 

dititik beratkan. Sebagai pribadi yang dewasa, pengajar Idealis seharusnya 

adalah seseorang yang mapan dalam perspektif budaya. Dia harus mampu 

untuk menjadi suatu pribadi yang integral yang mampu menjalani berbagai 

macam peran dalam kehidupannya dalam suatu orkestrasi nilai-nilai yang 

harmonis. Telah lebih dahulu menjadi jelas bahwasannya pelajar adalah 

pribadi yang belum dewasa yang terus mencari perspektif yang disediakan 

oleh budaya. Hal ini bukan berarti bahwa kepribadian pelajar adalah sesuatu 

yang harus dimanipulasi oleh pengajar. Telah jelas bahwasannya pelajar 

berkembang menuju kedewasan, menuju suatu perspektif dalam 
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kepribadiannya sendiri. Seperti halnya dalam kasus seluruh kemanusiaan, 

alam bagi pengajar adalah spiritual dan kebripabadiannya adalah 

keteladanannya. Pengajar harus menghormati siswanya dan memahami 

perannya dalam membantu siswa merealisasikan keutuhan kepribadiannya 

sendiri. Kepribadian-kepribadian pengajar dan pelajar adalah nilai yang 

sangat luas. Karena perannya sebagai teladan dan representasi budaya, 

seleksi pada pengajar menjadi sangat penting. Pengajar haruslah 

menerapkan nilai-nilai, mencintai para pelajar, menyenangkan dan seorang 

pribadi yang antusias. 

J. Donald Butler dalam Idealism in Education menekankan pentingnya peran 

pengajar dengan menyebutkan beberapa kualitas yang harus dimiliki oleh 

seorang pengajar yang baik. Menurut Butler, seorang pengajar haruslah: (1) 

mempersonifikasikan budaya dan realita pada pelajar; (2) seorang spesialis 

dalam kepribadian manusia yang memahami siswa-siswanya; (3) sebagai 

seorang ahli dalam proses pembelajaran, pengajar mampu menyatukan 

keahlian tersebut dengan antusiasme; (3) menjadi seorang teman bagi siswa-

siswanya; (4) membangkitkan minat belajar siswa-siswanya; (5) sadar akan 

signifikansi moral dalam pekerjaannya, karena pengajar adalah partner 

Tuhan dalam menyempurnakan manusia; (7) menghidupkan kembali 

budaya dalam setiap generasi (Butler: 120). Meski yang disebutkan di atas 

hanya sebagian dari kualifikasi yang disebutkan oleh Butler, namun hal 

tersebut sudah cukup menunjukkan banyaknya syarat yang harus dipenuhi 

untuk menjadi seorang pengajar Idealis. Seorang pengajar harus memiliki 

skill sebagai edukator yang profesional dan menjadi seorang pribadi yang 

hangat dan antusias. Berdasarkan konsep peran seorang guru tersebut, 

mengajar adalah suatu kesatuan akan keahlian, kompetensi, budaya, dan 

kepribadian. Mengajar adalah seni dan sain. 

     Para filsuf idealisme mempunyai harapan yang tinggi dari para guru. 

Keunggulan harus ada pada guru, baik secara moral maupun intelektual. 
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Tidak ada satu unsur pun yang lebih penting di dalam sistem sekolah selain 

guru. Guru hendaknya ―bekerjasama dengan alam dalam proses 

menggabungkan manusia, bertanggung jawab menciptakan lingkungan 

pendidikan bagi para siswa. Sedangkan siswa berperan bebas 

mengembangkan kepribadian dan bakat-bakatnya‖ (Power,1982). 

Agar pendidikan dapat berjalan dengan baik dalam upaya mencapai 

tujuannya peranan guru menempati posisi yang sangat urgen. Didalam 

sistem pengajaran yang menganut aliran idealism, guru berfungsi sebagai 

berikut (http//nurrachman-ceper.blogspot.com/2010): (1) guru adalah 

personifikasi dari kenyataan si anak didik; (2) guru harus seorang spesialis 

dalam suatu ilmu pengetahuan dari siswa; (3) Guru haruslah menguasai 

teknik mengajar secara baik; (4) Guru haruslah menjadi pribadi terbaik, 

sehingga disegani oleh para murid; (5) Guru menjadi teman dari para 

muridnya; (6) Guru harus menjadi pribadi yang mampu membangkitkan 

gairah murid untuk belajar; (7) Guru harus bisa menjadi idola para siswa; (8) 

Guru harus rajin beribadah, sehingga menjadi insan kamil yang bisa menjadi 

teladan para siswanya; (9) Guru harus menjadi pribadi yang komunikatif; 

(10) Guru harus mampu mengapresiasi terhadap subjek yang menjadi bahan 

ajar yang diajarkannya; (11) Tidak hanya murid, guru pun harus ikut belajar 

sebagaimana para siswa belajar; (12) Guru harus merasa bahagia jika anak 

muridnya berhasil; (13) Guru haruslah bersikap demokratis dan 

mengembangkan demokrasi; (14) Guru harus mampu belajar, bagaimana 

pun keadaannya.  

Peserta didik dipandang sebagai suatu diri mikrokosmik  (jagad kecil) yang 

berada dalam proses ‖menjadi‖ (becaming) yang lebih mirip dengan Diri 

Absolut. Oleh karenanya peserta didik akan berjuang serius demi mencapai 

kesempurnaan karena person ideal adalah sesuatu yang sempurna (George R. 

Knight, 2007: 77). 
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Bagi aliran idealisme, anak didik merupakan seorang pribadi tersendiri, 

sebagai makhluk spiritual. Mereka yang menganut paham idealisme 

senantiasa memperlihatkan bahwa apa yang mereka lakukan merupakan 

ekspresi dari keyakinannya, sebagai pusat utama pengalaman pribadinya 

sebagai makhluk spiritual. Tentu saja, model pemikiran filsafat idealisme ini 

dapat dengan mudah ditransfer ke dalam sistem pengajaran dalam kelas. 

Guru yang menganut paham idealisme biasanya berkeyakinan bahwa 

spiritual merupakan suatu kenyataan, mereka tidak melihat murid sebagai 

apa adanya, tanpa adanya spiritual. 

E. Kesimpulan 

1. Idealisme adalah sistem filsafat dari Plato dan dikembangkan oleh para 

pengikutnya yang menekankan pentingnya keunggulan pikiran (mind), roh 

(soul), jiwa (spirit) atau ide dari pada hal-hal yang bersifat kebendaan atau 

material. Pandangan-pandangan umum yang disepakati oleh para filsuf 

idealisme, yaitu: Jiwa (soul) manusia adalah unsur yang paling penting 

dalam hidup dan hakikat akhir alam semesta pada dasarnya adalah 

nonmaterial. 

2. Pokok-Pokok pikiran Idealisme 

a. Metafisika: Menurut Idealisme hanya realitas spiritual, mental atau rohani 

yang nyata dan tidak berubah. Alam semesta adalah ekspresi dari sebuah 

kecerdasan yang sangat umum dari pikiran universal 

b. Epistimologi: Proses mengetahui terjadi dalam pikiran, manusia 

memperoleh pengetahuan melalui berfikir dan intuisi (gerak hati). 

Beberapa filsuf percaya bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara 

mengingat kembali (semua pengetahuan adalah sesuatu yang diingat 

kembali). Sehinggga mengetahui adalah memikirkan lembali gagasan 

laten 
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c. Aksiologi: Nilai bersifat mutlak dan abadi. Nilai-nilai yang abadi tersebut 

menurut Idealime Theistik berada pada Tuhan. Sedangkan Idealisme 

Pantheistik mengidentikan Tuhan dengan alam 

3. Dalam perjalanan pemikiranya, filsafat idealisme berkembang menjadi 

beberapa aliran sesuai dengan pandanga para pengikutnya, yaitu idealisme 

subyektif ((Fichte), Idealisme Obyektif (Schelling), Idealisme absolute (Hegel) 

dan  idealisme kritis yang sering disebut dengan idealism transendental 

(Immanuel Kant), serta dealisme personal yang dipelopori oleh Howison dan 

Bowne 

4. Implementasi filsafat idealisme dalam praktek pendidikan adalah 

terlaksananya proses pendidikan dengan mendasarkan formulasi sebagai 

berikut: (1) Tujuan: untuk membentuk karakter, mengembangkan bakat atau 

kemampuan dasar, serta kebaikkan sosial; (2) Kurikulum: pendidikan liberal 

untuk pengembangan kemampuan rasional dan pendidikan praktis untuk 

memperoleh pekerjaan; (3) Metode: diutamakan metode dialektika, tetapi 

metode lain yang efektif dapat dimanfaatkan; (4) Peserta didik bebas untuk 

mengembangkan kepribadian, bakat dan kemampuan dasarnya; (5) 

Pendidik bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan pendidikan 

melalui kerja sama dengan alam . 
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