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1. PENDAHULUAN 

Dilandasi pemikiran bahwa sejak Indonesia mardeka bahkan sebelumnya Ilmu 

Pendidikan di Indonesia telah ada dengan dengan berbagai aliran. Misalnya Ilmu 

Pendidikan menurut Langeveld, Ki Hadjar Dewantara atau John Dewey yang 

terkenal. Hampir 60 tahun Indonesia merdeka dengan kebijakan baru yaitu otonomi 

daerah, dirasa perlu untuk menelaah bagaimana arah baru pengembangan Ilmu 

Pendidikan di Indonesia. Hal ini sangat penting, bahwa Ilmu Pendidikan adalah dasar 

untuk melaksanakan pendidikan yang selama ini bersifat sentralistik, kini dan masa 

depan berada dalam kebijakan otonomi daerah. Sedangkan visinya tetap yaitu 

sebagai wahana atau agen pencerdasan atau pembudayaan melalui transformasi 

Indonesia yang efektif, efesien dan akuntabel (Mendiknas Bambang Sudibyo). 

Kehidupan yang cerdas tidak selamanya membawa kesejahteraan umum atau 

perdamaian dunia, misalnya koruptor, TKI ilegal, peledak bom adalah orang cerdas, 

tetapi tidak berbudaya. 

Pembukaan UUD 1945 menggariskan untuk memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdasakan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sampai 

saat ini  para pendidik dan politisi sering hanya mengatakan mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Sedangkan dasarnya yaitu kemerdekaan, perdamaian abadi dan 

keadilan sosial yang diangkat saat itu jarang atau tidak diungkapkan. Lebih lanjut 

dasar itu tertuang dalam dasar negara yang dijuluki Pancasila sebagai dasar negara 

dan budaya bangsa Indonesia, yang dewasa ini sering terabaikan bahkan 

terlupakan. Hal ini ada kaitan yang signifikan dengan keadaan bangsa Indonesia 

dewasa ini yang sedang dilanda krisis multi dimensi yang berkepanjangan dan 

memprihatinkan yang telah memuncak menjadi krisis kepercayaan. 

Ilmu Pendidikan adalah salah satu landasan untuk melaksanakan pendidikan 

yang produktif (efektif, efisien, akuntabel) yaitu upaya mencerdasakan kehidupan 

bangsa berbudaya, yang meliputi moral dan akhlak mulia, ilmu amaliah dan indah 

atau menyimak pandangan Mendiknas Bambang Sudibyo keharmonisan antara 

Etika, IPTEK dan Estetika, akan bermuara pada pribadi-pribadi dan bangsa 

Indonesia yang berperadaban moderen di masa depan. 

     



2. BUDAYA UTAMA 

Budaya yang dilandasi Ketuahanan Yang Maha Esa yang dalam kehidupan 

seharian disebut moral yaitu hidup bersih, sehat, disiplin, punya rasa malu, toleran, 

menghargai pemimpin yang baik, berikhtiar dengan ikhlas dan mempunyai 

pandangan ke masa depan yang baik. Budaya ini merupakan etik (etika), budaya 

wajib bagi semua orang Indonesia sebagai syarat menjadi warga negara yang baik 

dan bertanggung jawab (civics responsibilities). 

 

3. BUDAYA KERJA ATAU PROFESI 

Budaya bagi kelompok-kelompok orang sebagai makhluk sosial yang 

dilandasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam berbagai bidang. IPTEK 

adalah landasan untuk mengembangkan diri dalam berbagai dimensi kehidupan 

khususnya dalam kemandirian kerja dan mencari nafkah yang layak sebagai 

tanggung jawab sosial ekonomi (social ecinomic responsibilities) minimal untuk diri 

sendiri dan berangsur-angsur untuk menafkahkan atau membantu orang lain yang 

memelukannya. Budaya profesi yang dilandasi IPTEK mengemban 3 nilai atau 

budaya dasar yaitu, hormat-menghormati antar sesama manusia dengan berbahasa 

Indonesia yang baik dan benar, sopan dan santun. Semangat kebersamaan dan 

persatuan sebagai bangsa untuk masa depanyang lebih baik, dan demokrasi dalam 

memenangkan persaingan dengan sehat dn kuat serta permitraan sejajar yang 

luwes dan menyenangkan.  

 

4. BUDAYA KREATIF PRIBADI TERPUJI 

Budaya yang berkaitan dengan pribadi setiap insan yang mempunyai 

karakteristik atau kekhasan masing-masing yang berusaha menampilkan yang 

terbaik yang bernilai estetik/estetika atau indah yang adil dalam  kebersamaan atas 

tanggung jawab pribadi (personal responsibilities). 

Budaya bangsa itulahh yang diharapkan menjadi dasar Ilmu Pendidikan. Itu 

sebabnya dirasa perlu untuk mengkaji Arah Baru Pengembangan Ilmu Pendidikan, 

Landasan Mencerdaskan kehidupan Bangsa Berbudaya di massa depan yang penuh 

persaingan yang dakhsyat, terutama permitraan yang luwews dan jati diri yang kokoh 

sebagai bangsa yang berbudaya atau berperadaban modern. 

Ilmu Pendidikan sebagai ilmu mempunyai dasar keilmuan baik secara 

ontologis, epistemologis dan eksiologis, dengan unsur-unsur yang utuh, minimal 



keterpaduan antara filsafat pendidikan, standar penilaian, peserta didik, pendidik, 

materi pendidikan, hubungan timbal balik antara peserta didik dengan pendidik atau 

metodologi pendidikan, dan kontek sosisal budaya dan kemasyarakatan. Ilmu 

Pendidikan supaya dapat diterapkan dengan baik, diperlukan teknologi pendidikan 

yang akan didukung oleh pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional setelah 

memperoleh sertifikasi oleh LPTK dan mendapat rekomendasi lisensi oleh organisasi 

profesi pendidikan yang relevan dengan menggunakan standar nasional pendidikan 

yang sahih. Hal ini dapat dilihat pada pohon Ilmu dan Teknologi Pendidikan di bawah 

ini. 

 

Gbr. Pohon Ilmu dan Teknologi Pendidikan  

 

5. FAKTOR KEBUDAYAAN DALAM PENDIDIKAN 

Faktor kebudayaan dalam pendidikan dapat merupakan landasan, isi dan juga 

pendekatan. Selama  ini kebudayaan hanya berkaitan dengan isi pendidikan, 

sedangkan kebudayaan sebagai landasan pendidikan kurang mendapatkan 

perhatian sehingga pendidikan kurang relevan dengan aspirasi dan nilai-nilai sosial 

budaya masyarakat dimana budaya itu berlangsung. Sebagai ebuah pendekatan, 

kebudayaan sudah terlalu lama terabaikan dalam pembangunan, termasuk dalam 

pembangunan pendidikan, karena itu negeri ini justru ekonomi dan politik yang 

menjadi panglima dalam membangun bangsa ini selama puluhan tahun. Mamang 

politik dan ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan pendidikan, namun tidaklah 



berarti kebudayaan harus di abaikan, karena kebudayaan juga tidak dapat 

dipisahkan dengan pendidikan.  

Pendidikan itu sendiri adalah salah satu aspek kebudayaan dan pendidikan 

dapat dipandang pula sebagai proses pembudayaan. Kalau politik yang dominan  

dalam membangun  pendidikan, maka pendidikan akan sangat tergantung pada 

kekuasaan, dan pendidikan akan menjadi alat atau alat penguasa. Kalau faktor 

ekonomi yang sangat mendominasi pembangunan pendidikan maka orientasi 

pendidikan adalah untung rugi dan bila demikian maka pendidikan menjadi kegiatan 

yang lebih berorientasi bisnis dari pada edukatif. Kalau faktor kebudayaan 

merupakan salah satu faktor penting dalam membangun pendidikan, maka orientasi 

pendidikan adalah nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai yang menyangkut harkat dan 

martabat manusia.     

 

6. PENDIDIKAN SEBAGAI PROSES ENKULTURASI 

Pendidikan adalah proses pewarisan nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai yang 

dianut dan hidup dalam suatu masyarakat. Proses pewarisan nilai-nilai budaya itu 

disebut  juga proses enkulturasi. Dalam proses perwarisan nilai-nilai budaya atau 

enkultursi itu terjadi kegiatan mewariskan dan mewarisi. Artinya generasi tua 

mewariskan nilai-nilai budaya yang dipanang paling berharga, dan generasi muda 

mewarisi nilai-nilai itu. Dalam proses ini generasi tua memilih nilai-nilai yang 

menurutnya layak diwariskan dan menggunakan cara-cara yang tepat untuk 

mewariskannya. Di sisi lain generasi muda sebagai generasi yang hidup dalam kurun 

waktu yang berbeda dengan yang dialami  oleh nenek dan kakeknya, mungkin tidak 

begitu saja menerima warisan itu. Merekapun mengadakan pilihan terhadap nilai-

nilai itu ataupun mengolahnya kembali dan mengambil  yang dipandang paling cocok 

untuk kepentingan keselamatan dan perkembangan generasinya. 

Pewarisan nilai-nilai kebudayaan harus melalui upaya mengajarkan dan 

mempelajarinya atau melalui upaya pendidikan. Tanpa upaya pendidikan maka nilai-

nilai kebudayaan itu, baik yang tangible maupun  yang intangible tidak akan 

berkembang atau pada suatu ketika akan punah. 

   

 

 

 



7. MEMBANGUN PENDIDIKAN DENGAN PENDEKATAN BUDAYA 

Membangun pendidikan dengan pendekatan budaya tidak berarti pendekatan 

lainnya menjadi tidak perlu. Justru berbagai pendekatan (multi approaches) harus 

dipergunakan dalam membangun pendidikan, karena pendidikan bersifat multi 

dimensi dan sangat luas spektrumnya. Dalam pendekatan budaya, aspek 

kemanusiaan sangat esensial karena menjadi tujuan pendidikan adalah membangun 

manusia. Maka dalam membangun pendidikan pertama-tama harus ditetapkan 

secara jelas dan tegas tujuan pendidikan itu, yaitu sosok kepribadian yang dituju 

sebagai hasil pendidikan itu. Kalau untuk menciptakan “binatang ekonomi” dan “baut-

baut industri” sudah jelas keliru karena akibatnya adalah dehumanisasi. Tujuan 

pendidikan adalah mewujutkan kepribadian atau manusia yang memiliki sifat-sifat 

mulia dan kreatif, yaitu manusia yang memiliki kepekaan religius, spritual, moral dan 

estetika. Untuk mewujudkan pribadi yang demikian maka dalam pendidikan perlu 

diajarkan kepada siswa bukan saja bahan-bahan yang dapat mengembangkan 

dirinya secara ekonimis, tetapi juga secara kemanusiaan. Untuk bahan-bahan 

pengembangan  kemanusiaan perlu diberikan porsi yang lebih besar dalam 

kurikulum kepada pendidikan humaniora. 

  

8. PENDIDIKAN HUMANIORA 

Pendidikan humaniora menuju kepada pndewasaan pribadi sebagai manusia 

dan warga negara, dan bukan untuk mempersiapkan tenaga kerja dalam bidang 

tertentu. Karena itu pendidikan humaniora memusatkan perhatian pada 

kelangsungan dan perkembangan seni dan keahlian, yang ungkapannya ditemukan 

pada khasanah-khasanah dan masalah-masalah besar, dan pada nilai-nilai yang 

paling tinggi bagi umat manusia, (lihat Encyclopedia Britanica, jilid 8 terbitan tahun 

1978). Jadi sekolah yang hanya mempersiapkan siswa untuk mencari pekerjaan 

tidak akan sampai mendewasakan seseorang menjadi pribadi sebagai manusia. 

Banyak ketrampilan yang dapat dimiliki oleh seseorang, tetapi mungkin saja ia hanya 

sebagai robot, bukan sebagai manusia, karena ia kerdil dari nilai-nilai kemanusiaan. 

Jadi kalau pendidikan keilmuan bertujuan membentuk keahlian seseorang, maka 

pendidikan humaniora bertujuan membentuk manusia berbudaya. Komponen utama 

pendidikn humanioraialah bersifat estetika atau seni dan sejarah. Pendidikan 

keilmuan harus berkaitan (bertitik singgung) dengan pendidikan humaniora agar 

pembentukan manusia yang terampil dan manusia yang berbudaya dapat tercapai. 



Pendidikan akhlak misalnya sebaiknya dikaitkan dengan landasan axiologis kegiatan 

keilmuan. Sebaliknya pendidikan keilmuan dikaitkan dengan warisan budaya. 

Karena pendidikan kita selama ini kurang mementingkan faktor kebudayaan, 

baik sebagai landasan, maupun sebagai isi, dan sebagai sebuah pendekatan, maka 

seperti telah kita alami bahwa telah terjadi dehumanisasi dalam pendidikan kita. 

Dengan kata lain  dalam masyarakat kita telah terjadi krisis kebudayaan yang dapat 

menuju kepada suatu malapetaka. Tidak ada jalan lain untuk menghindari 

malapetaka itu kecuali melalui pendidikan yang tepat, karena seperti dikatakan oleh 

cendikiawan Inggris H.G. Wells bahwa “Sejarah dapat dibaca sebagai pergulatan 

antara pendidikan dan malapetaja”. Kalau pendidikan kalah maka malapetakalah 

yang akan terjadi. 

    

9. KESIMPULAN 

a. Pendekatan budaya dalam pembangunan di segala bidang, termasuk bidang 

pendidikan adalah sangat diperlukan agar pembangunan itu tidak gersang 

dengan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai kemanusiaan, atau agar 

pembangunan tidak  menimbulkan ehumanisasi dan bahkan despiritualisasi. 

b. Pendidikan adalah proses pembudayaan, yaitu proses pewarisan nilai-nilai 

budaya. Pendidikan di Indonesia selama puluhan tahun kurang mementingkan 

nilai-nilai budaya, budaya tradisi dan nilai-nilai kemanusiaan. Akibatnya nilai-

nilai budaya tradisi banyak yang tidak dikenal lagi oleh generasi muda atau 

tidak diamalkan lagi dalam masyarakat, termasuk tradisi budaya masyarakat 

Aceh. 

c. Dalam upaya pendidikan nilai-nilai budaya perlu adanya sinkronisasi dan 

sinergi antara pendidikan dalam keluarga, sekolah dan masyarakat. Sekolah 

harus berfungsi sebagai pusat kebudayaan, dan pelajaran humaniora perlu 

mendapat porsi dalam kurikulum. 
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