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Pendidikan bukanlah sebuah ikhtiar ”bebas nilai” (free value) atau ”di ruang 

hampa” (vacuum space). Ia senantiasa “sarat nilai” (value load) dan bergulat di dalam 

konteks dan dinamika sosial, politik, ekonomi, dll. Karenanya, paradigma pendidikan 

suatu negara-bangsa bersifat dinamis dan selalu melahirkan polemik ‘pro-kontra’.  

Namun demikian, justru di dalam situasi yang dinamis, bahkan sering “anomali” inilah 

munculnya sikap dan tindakan pragmatis tak dapat dihindarkan, dan menjadi masalah 

dan tantangan terbesar yang dihadapi dunia pendidikan nasional dewasa ini. 

”Pragmatisme” atau “pragmatik” kerap dituduh sebagai penyebab banyaknya sikap dan 

perilaku ‘anomali’ dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia, termasuk dalam 

pendidikan, yang oleh sejumlah pakar telah mengarah pada terjadinya ‘krisis 

kebangsaan’. 

Makalah ini mendiskusikan ”pragmatisme” sebagai aliran filsafat, dan “pragmatis” 

sebagai sikap dan perilaku yang mencerminkan ‘sebagian’ potret kehidupan bangsa 

Indonesia belakangan ini. Tampaknya, sudah menjadi keniscayaan sosio-historis, bahwa 

dalam situasi ‘anomali akumulati’ dan ‘krisis’, pendidikan kerap dijadikan sebagai 

“socio-cultural instrument” sebagai solusinya. Makalah ini menawarkan 

“rekonstruksionisme” atau “a restructured philosophy of education” sebagai paradigma 

reformasi pendidikan nasional di saat krisis; dan mengkaji signifikansinya dalam kontek 

pendidikan karakter di Indonesia. 

 

Pragmatisme dan Potret Sebuah Bangsa  
Pragmatisme adalah sebuah filsafat, paradigma, atau outlook  atas dunia, realitas, 

dan enigma-enigma di dalamnya, yang dikemukakan pertama kali oleh pemikir-filosof 

Amerika Charles Sanders Peirce, kemudian dipopulerkan oleh William James, John 

Dewey, dan George Herbert Mead. Pragmatisme adalah sebuah paradigma kategorikal 

yang mencakup pandangan tentang ”doktrin tanda/simbol” dari Peirce, 

“instrumentalisme” dari Dewey, dan “model pengembangan diri” dari Mead. Filsafat ini 

merupakan ”most fundamental and influential philosophy” dan sangat berpengaruh di 

Amerika, Eropa dan dunia selama kurun waktu seperempat abad sejak dekade akhir 

abad 19. Pada medio abad 20an, berkembang ”neo-pragmatisme” atau posmodernisme 

melalui pemikiran Jürgen Habermas and Richard Rorty. Pada akhir abad 20 

pragmatisme merupakan filsafat yang sangat berpengaruh melalui pemikiran 

pragmatisme ”neo-klasik” dari Hilary Putnam and Robert Brandom yang dinisbatkan 

pada karya-karya klasik Peirce, James, dan Dewey (Halton, 2004; Brameld, 1955) 

Secara umum, pragmatisme merupakan sebuah paham kritis yang memandang 

bahwa kebenaran (relasi subjek-objek) bukan sesuatu yang ideal, abstrak, atau elitis, 

melainkan sesuatu yang fungsional, bermakna bagi kehidupan manusia. Bahwa 

pengetahuan atau kebenaran yang dicapai oleh manusia bukan berhenti pada dirinya 

sendiri. Kebenaran adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai benar 
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dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis. 

Dengan demikian, bukan kebenaran objektif dari pengetahuan yang penting melainkan 

bagaimana kegunaan praktis dari pengetahuan kepada individu-individu. Benar adalah 

ketika sebuah ide atau pengetahuan memiliki fungsi pelayanan dan kegunaan. 

Kebenaran adalah simbol atau tanda bagi pengalaman-pengalaman fenomenal yang 

ditemukan manusia, dan bagi tindakannya (Peirce); instrumen utama bagi manusia 

untuk bertindak dalam proses aktualisasi diri, mengatasi persoalan-persoalan praktis 

kehidupan, dan melakukan reformasi social (Dewey); dan sebagai model bagi 

pengembangan individu secara progresif menjadi manusia paripurna dan menjadi “an 

inner representation of community” (Mead). 

 
“Pragmatic, its essential feature is to maintain the continuity of knowing with activity 

which purposely modified the environment…to adapt the environment to our needs and 

to adapt our aims and desires to the situation in which we are live…by conceiving the 

connection between ourselves and the world in which we live” (Dewey, 1964: 344). 

 

Dalam bidang pendidikan, pragmatisme juga dikenal sebagai ”progresivisme” 

(selain instrumentalisme dan eksperimentalisme). Sebuah aliran pemikiran yang 

dinisbatkan pada John Dewey. Sebagai paham baru, pragmatisme menolak pandangan 

lama bahwa berpikir hanya untuk berpikir itu sendiri, karena dianggap sebagai “the 

spurious inheritance of pure intellectualism” dan telah menjerambabkan manusia pada 

situasi “hopeless”, karena mereka hanya menyerah pada kekuatan-kekuatan misterius 

atau supranatural. Berpikir dalam paham pragmatisme adalah “for the sake of doing”; “to 

the huge job of living”. Hanya dengan berpikir demikian, pendidikan akan menjadi “the 

greatest of all cultural instruments…by which we can become at last the matters, not the 

slaves, of cultural as well as all othe kinds of natural change” (Brameld, 1955:94). 

Dalam kaitan ini, pragmatisme mengkonsepsikan bahwa pendidikan, sekolah atau 

kelas hakikatnya adalah “agent of democratic planning” bagi individu warga negara dengan 

membangun kebiasaan-kebiasaan dan keterampilan-keterampilan demokratis. Hal ini 

penting, agar peserta didik mampu melakukan ‘tindakan sosial’ dan ‘kontrol sosial’ bagi 

terwujudnya masyarakat dan budaya sipil demokratis (Brameld, 1955). Pendidikan, 

sekolah atau kelas adalah “a social space for people who have the right to expect training 

for good citizenship, a social laboratory for ‘the study of democracy” (Field, Nearing 2007: 

v), yang diasumsikan oleh Thomas Jefferson sebagai “the highest office of citizen” di 

dalam sebuah negara demokrasi. Karenanya, pendidikan di sekolah/kelas “not 

knowledge or information, but self-realization” (h. 9); dan aktualisasi-diri itu sendiri 

adalah unsur vital bagi setiap individu, dan sebagai bentuk jaminan maksimalisasi 

kemungkinan pekembangan dan keberlanjutan setiap individu (Saxe, 1994).  

Dalam hal ini, sesungguhnya pragmatisme-progresivisme secara pedagogis sangat 

baik, dan memiliki makna signifikan bagi pendidikan dan bagi proses rekonstruksi 

masyarakat-bangsa. Dalam dimensi personal, pendidikan hakikatnya adalah instrumen 

bagi proses aktualisasi-diri untuk memenuhi kebutuhan, kepentingan atau tujuan 

individu melalui pengembangan kemampuan berpikir dan bertindak aktif-kritis-

reflektif; dan ekspresi-diri. Dalam dimensi sosial pendidikan adalah instrumen bagi 

proses transisi atau reformasi sosio-kultural secara progresif berkelanjutan. 

Pragmatisme “must be accepted as the greatest of all cultural instrument…by which we 

can become at last the masters, not the slaves, of culture as well as all other kinds of 

natural change” (Brameld, 1955:94). Namun, pragmatisme juga mengandung 

kelemahan, karena akan memunculkan pemikiran, sikap dan tindakan pendidikan yang 

lebih beorientasi pada pemenuhan kebutuhan, kepentingan atau tujuan sekarang, 

praktis, jangka pendek (immediate), dan transaksional sebagai basis ‘front-end’. Karena 
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pragmatisme merupakan pemikirran yang sangat terbuka bagi kemungkinan 

munculnya ‘persistent doubts’, ‘chronic instability’, bahkan ‘revolutionary upheaval’. 

Terutama, jika paradigma, kebijakan, pelaku, dan praktik pendidikan “gagal” 

mereservasi komitmen dan karakter kebangsaan secara permanen dan jangka pandang 

atas dasar khasanah kearifan budaya bangsa. Dalam situasi ini, pragmatisme akan 

menjadi sebuah paham yang bersifat “open-ended thinking and acting” yang berada di 

wilayah bebas (a free zone ideology). Ia bisa diseret, diubah atau dipengaruhi oleh dan 

atas dasar kebutuhan, kepentingan atau tujuan bebas dan sesaat (Brameld, 1955). 

Jika kita cermati, dewasa ini, kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, 

utamanya para elite, semakin hilang dan menjauh dari jatidiri bangsa, dari perilaku 

masyarakat (Supriyoko, 2001). Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); sikap dan perilaku 

melanggar hukum tidak semakin surut, malahan semakin berkembang, dan menjadi 

fenomena keseharian yang bisa disaksikan di berbagai media. Konflik horizontal dan 

vertikal yang ditandai dengan kekerasan dan kerusuhan muncul di mana-mana, diiringi 

mengentalnya semangat kedaerahan dan primordialisme yang bisa mengancam 

instegrasi bangsa (mis. kasus Sampit, Papua, Ambon, Sulawesi, Aceh, dll.). Demokrasi 

beretika yang didambakan, berubah menjadi demokrasi yang kebablasan dan menjurus 

pada anarkisme. Fatsun dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi semakin 

memudar pada berbagai tataran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

 

    

   
Gambar 1: Sikap dan perilaku ‘pragmatis’ dalam kehidupan masyarakat 

 

Di kalangan pelajar dan mahasiswa, perilaku menabrak etika, moral dan hukum, 

dan bentuk-bentuk dekadensi moral lainnya, juga tidak kalah memprihatinkan. 

Mencontek, mencari ‘bocoran jawaban‘ atau bekerja sama dalam ujian, kini telah 

menjadi kebiasaan (mungkin budaya) di kalangan pelajar dan mahasiswa, hanya karena 

ingin lulus dengan cara mudah dan tanpa kerja keras. Lebih memprihatinkan lagi, jika 

praktik-praktik seperti itu sudah mengarah pada “praktik yang terinstitusi”, direkayasa 

atau dikondisikan oleh pimpinan sekolah dan guru secara sistemik. Mereka yang tidak 

lulus, ada di antaranya yang melakukan tindakan nekat dengan menyakiti diri atau 

bahkan bunuh diri. Plagiarisme atau penjiplakan karya ilmiah di kalangan mahasiswa 

juga masih bersifat massif. Bahkan ada yang dilakukan oleh mahasiswa program doktor. 

Semuanya ini menunjukkan kerapuhan karakter di kalangan pelajar dan mahasiswa. 

Belum lagi bentuk-bentuk ’kenakalan‘ remaja seperti tawuran antarpelajar dan 

antarmahasiswa. Di beberapa kota besar tawuran pelajar menjadi tradisi dan 

membentuk pola yang tetap, sehingga di antara mereka membentuk ’musuh bebuyutan‘. 

Tawuran juga kerap dilakukan oleh para mahasiswa seperti yang dilakukan oleh 
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sekelompok mahasiswa pada perguruan tinggi tertentu di Makassar. Bentuk kenakalan 

lain yang dilakukan pelajar dan mahasiswa adalah minum minuman keras, pergaulan 

bebas, dan penyalahgunaan narkoba yang bisa mengakibatkan depresi bahkan terkena 

HIV/AIDS. Fenomena lain yang mencorong citra pelajar adalah dan lembaga pendidikan 

adalah maraknya ’gang pelajar‘ dan ’gang motor‘. Perilaku mereka bahkan seringkali 

menjurus pada tindak kekerasan (bullying) yang meresahkan masyarakat dan bahkan 

tindakan kriminal seperti pemalakan, penganiayaan, bahkan pembunuhan 

(Kemendikbud, 2010).  

Semua bentuk perilaku negatif atas, jelas menunjukkan kerapuhan karakter yang 

cukup parah, dan menjadi potret nyata kehidupan bangsa yang semakin pragmatis 

(dalam arti sikap dan perilaku). Dalam perspektif kajian pendidikan, sejumlah pakar 

telah menelisik fenomena pragmatisme bangsa dari sudut pandang masing-masing. 

Buchori (2001a) menggugat kealpaan sistem pendidikan nasional dalam mereservasi 

dan membangun kembali watak kultural bangsa dibanggakan. Menurutnya, sistem 

pendidikan telah kehilangan momentum untuk mengikhtiarkan pembentukan dan 

pengembangan kesadaran akan harkat dan martabat bangsa, dan lebih berorientasi 

pada pencapaian prestasi, keberhasilan, dan kesuksesan yang diukur dari perolehan 

nilai semata. Ia juga telah menjadi kepanjangan tangan kekuasaan dalam upaya 

menanamkan kepentingannya yang didesain atas dasar “banking concept”. Pendidikan 

yang sejatinya sebagai praktik pembebasan, tindakan dialogis bagi individu untuk 

”discover them-selves and to give names to things around them”, dan memungkinkan 

setiap orang menyatakan sesuai fitrahnya, telah kehilangan makna (Freire 2005). 

Sistem pendidikan nasional juga digugat, karena dianggap gagal menghasilkan kader-

kader bangsa yang berkemauan tulus dan berkemampuan profesional. Para elite 

utamanya, telah semakin hilang dan menjauh dari jatidiri bangsa dari perilaku 

masyarakat (Supriyoko, 2001).  

Sementara Koster (2000), menggugat lemahnya pembangunan kultur pendidikan 

dan sekolah dalam pembentukan sikap, watak, dan kepribadian siswa/generasi muda 

seperti harap masyarakat. Pendidikan di sekolah yang diharapkan menjadi salah satu 

wahana terjadinya proses transformasi nilai-nilai dan norma-norma sebagai bagian dari 

pembentukan kepribadian siswa belum menjadi kenyataan. Farisi (2007) mencoba 

memotret fenomena maraknya masyarakat meraih gelar, ijazah/sertifikat. Dalam 

refleksi profesionalnya, Farisi mengungkap bahwa gelar, ijazah/sertifikat yang sejatinya 

harus merefleksikan pengalaman profesi, karya, dan prestasi terbaik bagi para 

pemegangnya, telah kehilangan makna. Ia tak banyak memiliki ”professional effect” atau 

”civil effect” bagi pemiliknya, profesi, maupun bagi publik. ”Reward profesi” dan 

”professional profit” secara sosial dan ekonomis ternyata lebih mengemuka daripada 

komitmen dan tanggung jawab etik terhadap profesi dan publik. Dampaknya, gelar, 

ijazah/sertifikat tak lebih dari sebuah dokumen historis, simbol status dan prestise, 

karena maknanya telah bergeser dari sekadar alat/instrumen menjadi ”tujuan”. Hal ini 

dapat dilihat dari banyaknya ijazah aspal, kelas-kelas jauh (bukan pendidikan jarak 

jauh), dan mengejar ijazah secara instant dari lembaga-lembaga penjual ijazah dan gelar 

yang marak belakangan ini. 

 

Rekonstruksionisme: ”Paradigma Reformasi” Pendidikan Nasional  
Sejumlah pakar, mengindikasikan bahwa kecenderungan pragmatisme bangsa 

telah memunculkan sejumlah anomali yang mengarah pada “krisis kebangsaan”, atau 

berada di ambang “zero trust society” (Hadi, 2009; Alfian, 2010). Suatu keadaan yang 

dicirikan oleh fenomena urai-sendi secara besar-besaran (a major dislocation) pada 

kebudayaan dan sub-budaya, institusi-institusi, kebiasaan-kebiasaan, praktik-praktik, 

dan sikap-sikap fundamental dalam kehidupan sosial-kultural masyarakat-bangsa. 
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Sehingga, setiap fungsi, struktur, tujuan utama mereka “thrown out of joint” (Brameld, 

1965:10-11; 20); dan negara sebagai institusi dan kekuatan politik mulai digugat atau 

ketika negara telah menjadi arena perebutan kekuatan-kekuatan ekonomi dan 

sosial, sehingga hak atau kapasitas negara untuk menjaga keadilan, mewujudkan 

kemauan dan tujuan bersama, atau mendorong kebebasan warganya terabaikan 

(Kelly, 1979). Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, tidak mustahil dapat memicu 

konflik sosial laten yang merugikan dan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. 

Konsepsi ‘citizen’ dan ‘citizenship’ dalam ‘nation-state’ dan ‘nationalism state’ akan 

runtuh, dan eksistensi negara-bangsa tak lebih hanyalah sebuah ‘komunitas terbayang’ 

(imagined community), yang kehadirannya hanya dirasakan saat terjadi situasi krisis, 

anomali, bahkan revolusi (Anderson, 2001). 

 

 
Gambar 2: Sikap / reaksi menghadapi krisis (Brameld, 1965) 

 

Dalam menghadapi situasi krisis seperti ini, setiap masyarakat atau bangsa 

memiliki sikap atau reaksi yang beragam, dari sikap ‘skeptis’ hingga ‘radikal’ (Gambar 

2). Semuanya bergantung pada apa yang diyakini paling benar dan dapat mengatasi 

krisis yang tejadi. Namun demikian, tampaknya sudah menjadi keniscayaan sosio-

historis, pendidikan kerap dianggap sebagai ikhtiar yang tepat dan efektif untuk 

mengantisipasinya. Dalam berbagai krisis yang terjadi di Amerika dan Eropa misalnya, 

pendidikan lazim dijadikan sebagai instrumen solutif untuk itu (Bruner, 1960; 

Pattanayak, 2003; Park, 2006). “Education is to become meaningful in such a setting [of 

world crisis], it too must become powerful” (Brameld, 1965:1). Mengapa? karena 

pendidikan adalah “education as power”, kekuatan yang mampu membentuk manusia 

menjadi menjadi sumber daya yang mampu mengubah dan mengontrol kekuatan 

alamiah dengan citra teknologi yang mengagumkan dan estetik. Lebih lanjut, Brameld 

mengidentifikasi empat peran dan tanggung jawab sentral pendidikan dalam situasi 

krisis: (1) menyiapkan generasi terbaik bangsa menjadi ahli-ahli sains dan teknologi 

kebanggaan bangsa; (2) menyiapkan generasi bangsa dengan “mental faculties” yang 

baik melalui kearifan pengetahuan (knowledge as virtue, truth, beauty and goodness); (3) 

menyiapkan generasi bangsa dengan kemampuan berpikir rasional-kritis-reflektif, 

pemecahan masalah, dan metode ilmiah; dan (4) menyiapkan generasi bangsa dengan 

cara/alat dan tujuan yang baik, sehingga mampu menggunakan dan menjadikan 

pengetahuan sebagai kekuatan moral (a power moral knowledge) bagi alam, kehidupan, 

dan kemanusiaan (h. 3-6).  

Untuk mewujudkan keempat peran sentral tersebut dan mengatasi krisis yang 

terjadi, “reformasi paradigma” sebagai komitmen akademik, profesional, etis, sosial, 

budaya, dan politik, dalam membangun kembali bangsa dan pendidikan yang lebih baik 
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dan ideal perlu dilakukan. Namun, sebelum melakukan reformasi paradigma, 

pendidikan terlebih dahulu melakukan empat “therapeutic function”, agar reformasi 

berjalan efektif, yakni: (1) diagnosis dan prognosis atas faktor-faktor penyebab krisis; 

(2) modifikasi dan inovasi teori dan filsafat pendidikan bagi terciptanya keadaan yang 

relatif stabil, harmonis, dan seimbang dalam masyarakat di atas dasar-dasar sosial dan 

kultural baru (Brameld, 1965:13). Reformasi paradigma seperti itu, merupakan 

keniscayaan sosio-historis, tatkala paradigma yang ada menghadapi krisis kepercayaan 

karena dianggap “gagal” menyediakan sumber referensi solutif kepada para 

pemraktiknya untuk memecahkan akumulasi anomali yang mengarah pada situasi krisis 

(Brameld, 1965; Kuhn, 1970). Walaupun reformasi paradigma tidak harus selalu 

dimaknai sebagai penciptaan sebuah paradigma ‘baru’ sama sekali, dengan melakukan 

sebuah ‘lompatan paradigma’ (paradigm leap) secara revolusioner ala Kuhnian (1970).  

“Kearifan Timur” mengajarkan kepada kita, bahwa reformasi bisa dilakukan 

dengan cara membangun secara sinergis dan eklektik pemikiran-pemikiran terbaik dari 

paradigma-paradigma yang ada menjadi sebuah bangunan paradigma lebih terpadu, 

sistemik, holistik atau ekologis. Apapun paradigmanya, niscaya ia menyediakan cara-

cara pandang atas kompleksitas realitas sebagai relasi-relasi simbiotik antar-unsur yang 

membangunnya. Jika keunggulan masing-masing paradigma tersebut disinergikan, 

maka akan tersedia keberagaman yang utuh dalam cara pandang atas realitas dan 

enigma-enigma di dalamnya. Sejalan dengan hakikat kehidupan, bahwa 

sesungguhnyalah tak ada garis pemisah yang tegas antar-fenomena [fisikal, biologis, 

psikologis, sosial, kultural, politik, dll]. Semua fenomena di jagat ini, organisme hidup, 

masyarakat, dan ekosistem, dan semuanya adalah sebuah sistem yang padu dan holistik. 

Semua terjalin dalam kesalinghubungan dan kesalingtergantungan, membangun suatu 

keseluruhan terpadu, yang sifat-sifatnya tidak dapat direduksi menjadi sifat-sifat dari 

bagian-bagian yang lebih kecil (Brameld, 1965; Ritzer, 1985, 1992; Capra, 2000). 

 
“…pada dasarnya tersusun secara bertingkat tetapi terpadu dari hasil interrelasi dua 

dasar secara kontinum sosial, yaitu “makroskopis-mikroskopis” (dilihat dari ukuran 

besar-kecilnya fenomena) dan “obyektif-subyektif” (dilihat dari ada tidaknya secara 

nyata)…untuk melihat secara utuh konstruksi realitas sosial tersebut, tidak perlu dan 

selalu sebuah paradigma ‘baru sama sekali’…menggantikan kedudukan yang kini telah 

ada,…melainkan dengan memilih dari paradigma yang ada tadi sesuai dengan jenis 

persoalan yang sedang dipertanyakan dan dikaji… (Ritzer, 1985:156-168; cetak miring 

dari penulis) 

 

“Visi realitas baru (perlu) didasarkan pada kesadaran akan saling-hubungan dan 

saling-ketergantungan esensial dari semua fenomena—fisik, biologis, psikologis, sosial, 

dan kultural, [karena itu]…tidak ada satupun teori dan model yang menjadi lebih 

fundamental daripada teori dan model lainnya, dan semuanya akan sama-sama bersifat 

konsisten. Teori-teori dan model-model tersebut akan melampaui batas-batas 

perbedaan disiplin konvensional; bahasa apapun yang digunakan akan cocok untuk 

menggambarkan berbagai aspek susunan realitas yang saling berhubungan dan 

bertingkat-tingkat itu. Sama halnya, tidak ada lembaga sosial baru yang lebih unggul 

atau lebih penting daripada lembaga sosial lainnya, dan semuanya harus saling 

berkomunikasi dan bekerjasama (Capra, 2001:369-370. kursif dari penulis). 

  

Terpenting adalah bahwa reformasi paradigma mampu menyediakan suatu 

bangunan sistem pendidikan nasional ideal, yang “antisipatoris” dan “prepatoris”, selalu 

mengacu ke masa depan, dan selalu mempersiapkan generasi muda untuk kehidupan 

masa depan yang jauh lebih baik, bermutu, dan bermakna (Buchori, 2001a; 2001b). 
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Nilai-nilai dan tujuan-tujuan dari setiap paradigma yang disentesiskan pun harus 

kontributif terhadap nilai-nilai dan tujuan-tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat 

dan budaya demokrasi (democratic world civilization) yang dicirikan oleh situasi sosial, 

politik, dan kultural yang tidak ada lagi pemilahan antar kelompok minoritas, 

superioritas, atau kelompok kepentingan tertentu (Brameld, 1965:37-38). 

Paradigma terpadu, sistemik, eklektik, holistik atau ekologis yang dimaksudkan 

adalah paradigma “rekonstruksionisme”, atau lebih populer disebut “a reconstructed 

philosophy of education” yang digagas oleh Theodore Brameld (1965). Menurutnya, 

paradigma ini spesifik untuk situasi krisis (reconstructionism is a crisis philosophy) 

(h.32) yang dikembangkan sebagai sebuah “mix many viewpoints together” (h.23). 

Rekonstruksionisme adalah “frontiers in educational theory” dalam perkembangan teori-

teori analisis logika, realisme sosiologis, eksistensialisme, kreativitas, realisasi diri-

sosial, dan evolusi (h.51-62). Karenanya, rekonstruksionisme adalah sebuah paradigma 

yang dibangun di atas fondasi “the rich thinking and experience of others philosophies of 

life and education…borrows much from other philosophies, and makes no pretense to the 

contrary” (h.33).  

Dalam kontinum perkembangan filsafat pendidikan, rekonstruksionisme 

merupakan puncak dari evolusi filsafat kehidupan, kemanusiaan, dan pendidikan. 

Pertama, rekonstruksionisme merupakan “revitalisasi” pemikiran dan paradigma 

pendidikan sejak Plato hingga Dewey. Kedua, demokrasi sebagai tujuan utama 

rekonstruksionisme “…may constitutute the end point of mankind' ideology...and as 

such…"the end of history". Ketiga, rekonstruksionisme lahir dan bangkit dari kesadaran 

nurani terdalam manusia untuk “finds its wisdom in pessimism, evil, tragedy, and despair” 

bagi sebuah tujuan mulia yaitu terciptanya “a democratic world civilization”. Keempat, 

yang paling fitriah, rekonstruksionisme juga memasukkan “dimensi keagamaan” sebagai 

pilarnya, di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang semakin sekuler (Brameld, 

1965:74-80). Pandangan ini dikuatkan oleh Capra (2000:11-29), bahwa dewasa ini 

peradaban Barat telah berada pada “the turning point” menuju kehancurannya. Sebelum 

hal itu terjadi, perlu dilakukan reformasi paradigma ke arah sebuah visi realitas baru 

yang didasarkan pada prinsip keseimbangan ekologis. Sebuah visi baru yang secara 

simbolis mensinergikan antara kekuatan “Yin” (rasional-inderawi) dan “Yang” (nurani-

agama) bagi terciptanya kedamaian dan harmoni peradaban manusia dan kemanusiaan 

secara menyeluruh. 

 

Rekonstruksionisme dan Pendidikan Karakter 
Agar konstruksionisme sebagai ”paradigma reformasi” memenuhi fungsi dan 

tujuannya, ada sejumlah prasyarat yang perlu dipenuhi oleh pendidikan. Pertama, 

pendidikan mampu merumuskan, mengimplementasikan, dan memvalidasi maksud dan 

tujuannya secara jelas dan tegas, terutama terkait dengan arti penting nilai-nilai ”hidup 

yang baik” (good life), ”for all purposes are saturated values”. Kedua, pendidikan 

berorientasi dan berkomitmen kuat pada pembangunan sebuah peradaban dunia 

demokratis yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan universal seperti cinta, 

harmoni, kerja sama, kesatuan dalam keberagaman, tak ada diskriminasi (no minority, 

no superiority, no special interest group). Ketiga, agar tujuan akhir tercapai, pendidikan 

harus menjadi agen dan instrumen proses tranmisi, modifikasi dan rekonstruksi 

budaya. Ketiga prasyarat ini harus terintegrasi di dalam setiap unsur pendidikan seperti 

pendidikan guru, kurikulum, pembelajaran, dll. (Brameld, 1965).  

Dalam konteks inilah, pendidikan karakter menjadi sangat krusial dalam reformasi 

paradigma pendidikan nasional, untuk membangun kembali idealisme pendidikan 

nasional dan sebagai solusi etis-moral atas “krisis kebangsaan” dan “zero trust society” 

yang terjadi. Di dalam dokumen Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa 
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(Kemenkokesra, 2010) dinyatakan, bahwa situasi dan kondisi karakter bangsa yang 

memprihatinkan tersebut, mendorong pemerintah untuk mengambil inisiatif untuk 

memprioritaskan pembangunan karakter bangsa sebagai arus utama pembangunan 

nasional. Bangsa yang berkarakter meniscayakan perlunya memiliki kepercayaan pada 

nilai-nilai keperibadian dan kemandirian bangsa sendiri, karena “eksistensi suatu 

bangsa sangat ditentukan oleh karakter yang dimiliki, dan hanya bangsa yang memiliki 

karakter kuat yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan 

disegani oleh bangsa-bangsa lain” (h.1). Kepercayaan ini sangat penting, dan harus 

dihidupkan. “Kejatuhan politik hanya kehilangan penguasa, kejatuhan ekonomi hanya 

kehilangan sesuatu. Tapi kalau kejatuhan karakter suatu bangsa kehilangan segalanya”. 

Demikian dikemukakan Yudi Latif tentang rancang bangun paradigma kepribadian 

bangsa di Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Unibraw. 

Di dalam “Desain Induk Pendidikan Karakter” (Kemendiknas, 2010:10) 

ditegaskan: 

 
“Pendidikan karakter mempercayai adanya keberadaan moral absolute, yakni bahwa 

moral absolute perlu diajarkan kepada generasi muda agar mereka paham betul mana 

yang baik dan benar. Pendidikan karakter kurang sepaham dengan cara pendidikan 

moral reasoning dan value clarification...karena sesungguhnya terdapat nilai moral 

universal yang bersifat absolute (bukan bersifat relatif) yang bersumber dari agama-

agama di dunia, yang disebutnya sebagai ―”the golden rule”... 

Pendidikan karakter mempunyai makna lebih tinggi dari pendidikan moral, karena 
bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah. Lebih dari itu 

pendidikan karakter menanamkan kebiasaan (habituation) tentang hal yang baik 
sehingga peserta didik menjadi paham (domain kognitif) tentang mana yang baik dan 

salah, mampu merasakan (domain afektif) nilai yang baik dan biasa melakukannya 

(domain perilaku). Jadi pendidikan karakter terkait erat kaitannya dengan ―”habit” atau 

kebiasaan yang terus menerus dipraktekan atau dilakukan.” 

 

Sejalan dengan pemikiran di atas, pendidikan karakter di Indonesia dimaksudkan 

tidak hanya untuk mengembangkan potensi peserta didik sebagai makhluk pribadi dan 

sosial, tetapi juga mendidik mereka menjadi makhluk Tuhan, “menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia”. Untuk tujuan 

tersebut, pendidikan karakter memiliki tiga fungsi utama, yakni: (1) membentuk dan 

mengembangkan (building and developing) potensi manusia atau warga negara 

Indonesia agar berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik sesuai dengan 

falsafah hidup Pancasila; (2) perbaikan (repairing) karakter manusia dan warga negara 

Indonesia yang bersifat negatif, dan penguatan peran keluarga, satuan pendidikan, 

masyarakat, dan pemerintah dalam pembentukan, pengembangan dan perbaikan 

karakter; dan (3) penyaring  (filtering) nilai-nilai budaya bangsa sendiri, dan nilai-nilai 

budaya bangsa lain yang positif untuk dijadikan karakter manusia dan warga negara 

Indonesia agar menjadi bangsa yang bermartabat (Kemendiknas, 2010:1).  

Untuk mencapai ketiga fungsi tersebut, pendidikan karakter dikembangkan dan 

diimplementasikan di sekolah atas dasar prinsip-prinsip: (1) berkelanjutan; (2) 

terintegrasi kedalam mata pelajaran, pengembangan diri dan budaya satuan 

pendidikan; (3) nilai-nilai karakter tidak diajarkan tetapi diinternalisasi melalui 

pembelajaran; dan (4) dilakukan secara aktif dan menyenangkan (h.12-13). Sedangkan 

karakter-karakter yang hendak dibangun melalui pendidikan karakter mencakup 

delapan perilaku berkarakter, produk konfiguratif dari empat proses psikososial yang 

holistik dan koheren, yakni: cerdas dan kreatif (olah pikir), jujur dan bertanggung jawab 

(olah hati); sehat dan bersih (oleh raga); peduli dan gotong-royong (olah karsa dan 
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rasa). Perilaku-perilaku berkarakter tersebut, hakikatnya merupakan perwujudan dari 

fungsi totalitas psikologis dan seluruh potensi individu manusia (kognitif, afektif, 

konatif, dan psikomotorik) dan fungsi totalitas sosial-kultural dalam berbagai lapisan 

konteks interaksi (keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat) yang berlangsung 

sepanjang hayat (Kemendiknas, 2010:9).  

 

  
Gambar 3: Konteks makro pengembangan karakter (kiri), dan koherensi karakter dalam 

konteks totalitas proses psikososial (kanan). 

 

Konsep pendidikan karakter di atas, di satu sisi, memiliki kesamaan dengan 

pemikiran pragmatisme-progresif Dewey, bahwa “learning means that ‘the world child’ is 

necessarily involved in learning, not only his ‘mind”; dan “living as learning”, salah satunya 

melalui kebiasaan (habit). Melalui kebiasaan inilah, menurut Dewey, individu 

memperoleh pengalaman bersama (shared experience) baik di sekolah maupun di 

lingkungan komunitas luas atas perilaku-perilaku baik atau buruk. Pengalaman bersama 

ini sangat penting bagi individu sebagai bahan refleksi dan modifikasi perilaku mereka, 

untuk mengurangi dampak negatif ‘perilaku buruk’ dan pada saat bersamaan 

meningkatkan perilaku yang memiliki dampak positif (Brameld, 1955:131-137). Di sisi 

lain, konsep pendidikan karakter di Indonesia tidak menganut konsep tiga nilai operatif 

atau tindakan karakter (operatives values, values in action) dari Lickona (Winataputra, 

2010:7), yakni pengetahuan moral (moral knowing), perasaan moral (moral feeling), dan 

perilaku moral (moral behavior). Dengan kata lain, karakter yang hendak dibangun dan 

dikembangkan di Indonesia, jauh melampaui definisi dan atribut-atribut karakter 

menurut definisi Lickona.  

Komitmen bangsa atas pendidikan karakter ini, menjadi semakin krusial ketika 

pemerintah sedang bergiat untuk menyiapkan sebuah generasi, “Gererasi 2045” atau 

”Generasi Emas Indonesia” (Indonesian Golden Generation) yang dicirikan oleh kemajuan 

teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan keterbukaan pemanfaatan kemajuan 

TIK. Kebangkitan generasi ini sangat penting dan strategis karena pada periode 2010-

2030 Indonesia menghadapi fenomena“bonus demografi” (demographic dividend), di 

mana potensi sumber daya manusia berupa populasi usia produktif merupakan yang 

terbesar sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia (Kompas, 2012). Berdasarkan data 

Badan Pusat Statistik 2011, jumlah penduduk Indonesia 2010, penduduk usia muda 

lebih banyak dibandingkan dengan usia tua. Jumlah anak kelompok usia 0-9 tahun 

sebanyak 45,93 juta, sedangkan anak usia 10-19 tahun berjumlah 43,55 juta jiwa. 

Diprediksi, bahwa pada 2045, mereka yang usia 0-9 tahun akan berusia 35-45 tahun, 

sedangkan yang usia 10-20 tahun berusia 45-54. Pada usia-usia itu merekalah yang 

akan memegang peran di suatu negara (PRLM, 2012). Jika generasi 2045 tersebut tidak 

disiapkan dengan pendidikan karakter yang baik, maka bisa dipastikan generasi 

penerus kita akan kehilangan sikap santun dan hormat terhadap jatidirinya sebagai 
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anak bangsa yang beradab. Jika hal ini terjadi, inilah awal petaka bagi kehidupan kita 

sebagai bangsa, dan kekhilafan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah secara 

sepihak, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh bangsa. 

 

Semoga bermanfaat, dan menjadi bahan refleksi bersama. Amin.  

 

Surabaya, 11 April 2014. 
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